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𝗥𝗘𝗚𝗨𝗟𝗔𝗠𝗘𝗡𝗧𝗨𝗟 𝗢𝗙𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟 𝗔𝗟 𝗖𝗔𝗠𝗣𝗔𝗡𝗜𝗘𝗜  “Inspiratie DeFish” 

Perioada Campanie: 31 Martie 2022 – 27 Aprilie 2022 

 

Prezentul Regulament (denumit în continuare “Regulament oficial” sau „Regulamentul”) are scopul de 

a informa cu privire la desfășurarea unei activități publicitare inițiată de către Organizator, astfel cum 

acesta este definit in cuprinsul prezentului Regulament, se adresează potențialilor participanți și, 

totodată, reprezintă o serie de reguli ce trebuie respectate în cadrul desfășurării acestei activități. 

 

𝗦𝗘𝗖𝗧𝗜𝗨𝗡𝗘𝗔 𝟭. 𝗢𝗥𝗚𝗔𝗡𝗜𝗭𝗔𝗧𝗢𝗥𝗨𝗟 𝗦𝗜 𝗥𝗘𝗚𝗨𝗟𝗔𝗠𝗘𝗡𝗧𝗨𝗟 𝗢𝗙𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟 𝗔𝗟 𝗖𝗢𝗡𝗖𝗨𝗥𝗦𝗨𝗟𝗨𝗜 

 

1.1. Organizatorul campaniei publicitare “Inspiratie DeFish” (numita in cele ce urmeaza “Campania”) 

este S.C. SERPICO TRADING S.R.L., cu sediul in Otopeni, Jud. Ilfov, str. Drumul Odaii nr 26C, RO 075100, 

punct de lucru in str. Avram Iancu nr. 9C, Otopeni, Jud. Ilfov denumita in continuare "Organizatorul”. 

Campania se va derula in conformitate cu prezentul regulament care este obligatoriu pentru toti 

participantii. Participanţii la Campanie sunt obligaţi sa respecte termenii şi condiţiile prezentului 

Regulament oficial al Campaniei (denumit in continuare „Regulamentul”). 

1.2. Regulamentul este întocmit şi va fi făcut public conform legislaţiei aplicabile din România prin 

afisarea pe site-ul web https: https://defish.ro/inspiratie-defish.  

1.3. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament urmând ca astfel 

de modificări să intre in vigoare de la data publicarii acestora.  Orice modificari ulterioare vor fi afisate 

pe site-ul de web https://defish.ro/inspiratie-defish 

1.4. Campania se desfasoara in conformitate cu prevederile Ordonantei de Guvern nr. 99/2000 privind 

comercializarea produselor şi serviciilor pe piata cu modificarile si completarile ulterioare. 

1.5. Campania poate fi mediatizata in scopul informarii publicului, inclusiv prin intermediul 

materialelor publicitare. Informatiile de pe aceste materiale vor fi interpretate in conformitate cu 

prevederile prezentului Regulament. 

1.6. Organizatorul își rezervă dreptul de a șterge comentariile care au un conținut indecent, imoral, 

xenofob, discriminatoriu, pornografic, ofensator, care conțin injurii, descriu orice formă de violență 

sau prezintă scene în care se produce durere cuiva sau scene de violență sexuală sau de cruzime, scene 

care prezintă sau sugerează acte sexuale, care prezintă arme de orice fel, care constituie o încălcare a 

legii sau reglementărilor aplicabile sau orice modalitate prin care aceasta ar putea fi încălcată, care 

prezintă consum de droguri sau alte substanța ilegale, care prezintă consum excesiv de alcool, care 

promovează rasismul, sexismul, homofobia, discriminarea etnică sau socială, care dovedesc un 

caracter abuziv, indecent, calomniator sau obscen, care poate aduce prejudicii unei persoane și/sau 

încalcă dreptul la imagine al unei persoane, afaceri sau întreprinderi, care sunt protejate de drepturi 

de autor, care conțin publicitate sau materiale promoționale ale unor terți, care conține amenințări 

către orice terță persoană, loc, afacere sau grup, care lezează intimitatea, dreptul la viață privată și/sau 

alte drepturi ale oricăror terțe persoane, societăți sau entități , care conțin mesaje sau imagini cu 
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conținut licențios sau antisocial. Toate comentariile din categoria celor prezentate mai sus nu sunt 

considerate valide și nu vor fi acceptate pentru înscrierea la Concursul desfășurat în cadrul Campaniei.  

 

𝗜𝗜. 𝗦𝗘𝗖𝗧𝗜𝗨𝗡𝗘𝗔 𝟮. 𝗭𝗢𝗡𝗔 𝗗𝗘 𝗗𝗘𝗦𝗙𝗔𝗦𝗨𝗥𝗔𝗥𝗘 𝗔 𝗖𝗔𝗠𝗣𝗔𝗡𝗜𝗘𝗜 2.1 Campania este organizată doar pe 

teritoriul României. 

 

𝗜𝗜𝗜. 𝗦𝗘𝗖𝗧𝗜𝗨𝗡𝗘𝗔 𝟯. 𝗔𝗥𝗜𝗔 𝗗𝗘 𝗗𝗘𝗦𝗙𝗔𝗦𝗨𝗥𝗔𝗥𝗘 𝗦𝗜 𝗗𝗨𝗥𝗔𝗧𝗔 𝗖𝗢𝗡𝗖𝗨𝗥𝗦𝗨𝗟𝗨𝗜 

 

3.1. Concursul desfășurat în cadrul Campaniei este organizat exclusiv in mediul virtual (Online), prin 

intermediul landing page-ului de campanie https://defish.ro/inspiratie-defish, al paginii de Instagram 

https://www.instagram.com/defishofficial/ si al paginii de Facebook 

https://www.facebook.com/DeFishRo/ în conformitate cu prevederile prezentului Regulament (în 

continuare „Concursul”).  

3.2 Concursul se desfășoară în perioada 31 martie 2022, ora 00:01, ora României –27 Aprilie 2022, ora 

23:59, ora României 

3.3 Concursul se desfasoara in perioada mentionata si este impartit in 4 provocari/actiuni, fiecare 

aferenta unei saptamani. Fiecare actiune va avea asociata o postare de concurs pe Facebook si 

respectiv pe Instagram prin intermediul carora  utilizatorii se pot înscrie, conform detalierii de la 

Sectiunea V 

Prima provocare DeFish va avea loc in perioada 31 Martie – 6 Aprilie 2022 si se va numi „Stil de viata 

sanatos” 

A doua provocare DeFish va avea loc in perioada 7 – 13 Aprilie 2022 si se va numi „Seara de film cu 

prietenii” 

A treia provocare DeFish va avea loc in perioada 14 – 20 Aprilie 2022 si se va numi „Cina romantica” 

A patra provocare DeFish va avea loc in perioada 21 – 27 Aprilie 2022 si se va numi „Preparate din 

peste pentru cei mici” 

3.4 Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica perioada Concursului pe parcursul derulării acestuia, 

în condițiile art. 1.4, respectiv 1.5 de mai sus.  

 

𝗜𝗩. 𝗦𝗘𝗖�̦�𝗜𝗨𝗡𝗘𝗔 𝟰. 𝗗𝗥𝗘𝗣𝗧𝗨𝗟 𝗗𝗘 𝗣𝗔𝗥𝗧𝗜𝗖𝗜𝗣𝗔𝗥𝗘 

 

4.1 În Concurs se pot înscrie persoanele fizice, cetățeni români sau străini, rezidenți sau cu domiciliul 

sau reședința, chiar și temporară, în România, care au împlinit vârsta legală  de 18 ani la data începerii 

Concursului și care acceptă termenii și condițiile prezentului Regulament. 

4.2 Înscrierea în Concurs presupune acceptarea implicită, integrală, expresă și neechivocă a 

prevederilor prezentului Regulament. 

4.3 Nu au dreptul de a participa la Concurs următoarele categorii de persoane: 

https://defish.ro/inspiratie-defish
https://www.instagram.com/defishofficial/
https://www.facebook.com/DeFishRo/
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(i) Persoanele care nu îndeplinesc condițiile de la art. 4.1;  

(ii) Persoanele juridice, inclusiv forme asociative, cu sau fără personalitate juridică; 

(iii) angajați/prepușii societăților S.C. SERPICO TRADING S.R.L sau ai societăților participante la 

organizarea și derularea Concursului, incluzând rudele de gradul I și gradul al II-lea și afinii acestora.  

4.4 Organizatorul își rezervă dreptul de a lua toate măsurile pentru a preveni înscrierea în Concurs, 

precum și dreptul de a elimina din Concurs orice persoană din categoriile menționate la art. 4.3. 

Refuzul de a furniza datele necesare înscrierii în Concurs are drept consecință imposibilitatea de a 

participa la Concurs, respectiv imposibilitatea acordării premiului în cazul câștigătorului desemnat.  

4.5 Organizatorul își rezervă dreptul de a anula orice participare la Concurs ce se efectuează prin 

încălcarea prezentului Regulament. 

4.6 Organizatorul își rezervă dreptul de a înlătura orice tentativă de fraudă prin restricționarea 

accesului de a participa la Concurs și descalificarea automată din Concurs a persoanelor care încearcă 

să fraudeze prezentul Regulament și/sau dispozițiile legale aplicabile Campaniei și Concursului 

desfășurat în cadrul acesteia. 

4.7 Un participant se poate înscrie în Concurs, pe intreaga perioada de desfasurare, cu mai multe  

comentarii conform rutei, DAR poate câștiga maxim un premiu pe durata Concursului, indiferent de 

numărul de înscrieri. 

 

𝗩. 𝗦𝗘𝗖𝗧𝗜𝗨𝗡𝗘𝗔 𝟱. 𝗠𝗘𝗖𝗔𝗡𝗜𝗦𝗠𝗨𝗟 𝗖𝗢𝗡𝗖𝗨𝗥𝗦𝗨𝗟𝗨𝗜 

Concursul prevede pentru înscriere 2 rute: 

A. Ruta Instagram 

B. Ruta Facebook 

Fiecare participant se poate înscrie in Concurs, conform celor de mai jos. 

A. 𝗥𝗨𝗧𝗔 𝗜𝗡𝗦𝗧𝗔𝗚𝗥𝗔𝗠 

5.1 Condiții privind înscrierea în Concurs:  

 

Pentru înscrierea valida în vederea participării la Concurs, ruta Instagram, este necesară îndeplinirea 

cumulativă a următoarelor condiții: 

1) Participantul trebuie să aibă drept de participare potrivit prevederilor Secțiunii 4 de mai sus; 

2) Înscrierea se va face exclusiv pe Perioada Concursului menționată la art. 3.2 de mai sus; 

3) Participanții trebuie să își creeze cont sau să se logheze pe www.instagram.com (în cazul în care au 

deja cont de utilizator); 

4) Participantul trebuie să urmărească pagina de Instagram 

https://www.instagram.com/defishofficial/ 

5) Să acceseze pagina de Instagram https://www.instagram.com/defishofficial/ si postarea marcată 

drept “CONCURS” și să răspundă cerințelor cumulative ale acesteia printr-o postarea de tip imagine 

https://www.instagram.com/defishofficial/
https://www.instagram.com/defishofficial/
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plus text. Postarea trebuie  sa contina  imagini personale ale participantului cu preparatul comunicat, 

conform cerintei din concurs. 

 Concursul se va desfășura în perioada stipulată la art. 3.2 de mai sus, după cum urmează: 

- Organizatorul va anunța Concursul prin postarea tip, adaptata fiecarei provocari din saptamana de 

concurs 

ConcursDeFish  
 
Tu cum îți susții stilul de viață sănătos fără să fii la dietă? Un stil de viață sănătos ar fi cu 
siguranță #DeVis, doar că în realitate este DeFish.  
 
[Săptămâna 1: 31 Martie – 06 Aprilie: Provocarea - Stil de viata sanatos 
Săptămâna 2: 07 Aprilie – 13 Aprilie: Provocarea - Seara de film cu prietenii 
Săptămâna 3: 14 Aprilie – 20 Aprilie: Provocarea - Cina romantica 
Săptămâna 4: 21 Aprilie – 27 Aprilie: Provocarea - Preparate din peste pentru cei mici 
 
Acceptă provocarea săptămânii! Înscrie-te in perioada campaniei respectând următorii 
pași 

1.     Postează pe pagina ta de Instagram experienta ta aferenta provocarii, 
sustinuta de o imagine a preparatului cu peste sau fructe de mare în care să îți 
surprinzi creativitatea în bucătărie. 

 

2. În descriere, adaugă #InspiratieDeFish și dă-i tag persoanei cu care ți-ar plăcea 
să împarți această masă. 

  

3. Urmărește paginile de Facebook/ Instagram pentru a fi la curent cu toate noutățile 
din gama DeFish. 

 Află mai multe detalii în regulamentul din BIO și pe site www.defish.ro/inspiratie-
DeFish 
 
DeFish premiază săptămânal 3 câștigători care ne vor surprinde cu originalitatea din 
bucătărie. 
 
 

6)Toți participanții care vor răspunde conform celor trei cerințe numerotate ale postării marcate drept 

«CONCURS» printr-o postare de tip imagine plus text - postarea trebuie sa contina  imagini personale 

ale participantului cu preparatul comunicat -  vor fi calificați drept inscrisi in concurs. 

7. Postarea trebuie sa fie creatie proprie in totalitate, atat imaginea cat si textul ce insoteste imaginea 

au obligativitatea de a fi originale. 

8) Nu sunt acceptate alte înscrieri decât cele care respectă specificațiile anterior menționate. 

Validarea înscrierilor este atributul exclusiv al Organizatorului. 

http://www.defish.ro/inspiratie-DeFish
http://www.defish.ro/inspiratie-DeFish
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Organizatorul își rezervă dreptul de a descalifica (invalida) orice conținut postat pe Instagram 

https://www.instagram.com/defishofficial/ fără a fi necesară notificarea autorului/ participantului sau 

prezentarea unei explicații, în cazul în care nu răspunde la întrebarea de Concurs, nu respectă cerințele 

din postările Concursului sau nu respecta specificatiile mentionate anterior 

 9) Conținutul paginii de Instagram https://www.instagram.com/defishofficial/ este moderat, iar orice 

tip de conținut necorespunzător și/ sau legături cu pagini de internet care nu sunt conforme cu criteriile 

Regulamentului oficial pot fi înlăturate, fără a fi necesară notificarea autorului/ participantului sau 

prezentarea unei explicații. Autorul/ Participantul va fi exclus din Concurs și implicit va pierde orice 

posibilitate de a câștiga oricare dintre premiile Concursului. 

Astfel, va fi descalificată automat din Concurs orice înscriere care:- conține imagini ale persoanelor sau 

alte date cu caracter personal (date care pot conduce la identificarea unei persoane); 

- Are un conținut defăimător, indecent, explicit sexual, obscen, ofensator, sensibil din punct de vedere 

politic și/sau cultural, sau care promovează violență, misoginismul sau fac referire la activități ilegale, 

sau care promovează discriminarea pe baza de rasă, religie, sex, origine națională, dizabilități fizice sau 

de vârstă, sau care încalcă drepturile unei terțe persoane; 

- Conține înscrisuri sau diferite însemne ori au aplicate sigle, mărci sau alte însemne care ar putea 

încalca drepturi de proprietate intelectuală ale unor terți sau sunt luate din diverse surse (prezintă sigla 

unor site-uri sau reprezintă imagini oferite pe piață de diverși producători sau comercianți, cu titlu de 

prezentare etc.). Organizatorul se va adresa direct Participantului în cazul unor eventuale astfel de 

reclamații din partea terților. Față de asemenea reclamații din partea terților Organizatorul nu va fi 

ținut răspunzător, răspunderea revenind exclusiv Participantului care a înscris în Concurs respectiva 

imagine/ respectivele imagini; 

- Conține imagini din spatiul public, descarcate de pe internet sau care apartin unor persoane sau 

entitati publice sau private, altele fata de persoana participanta la concurs. Pentru claritate, este 

necesar ca participantii la concurs sa foloseasca imagini proprii cu retete personale, acestia urmand a 

dovedi  caracterul personal al imaginilor, in cazul in care Organizatorul le solicita dovada autenticitatii 

acestora. 

- arată consum de tutun sau alcool, înregistrări la volan, care promovează ura sau comportamente 

iresponsabile etc.; 

- nu are legătură cu natura și scopul Concursului, așa cum sunt acestea detaliate în cadrul prezentului 

Regulament; 

- conține imagini ale minorilor. 

Contul de Instagram de pe care se realizează înscrierea este luat în considerare în cadrul tragerii la 

sorți, acesta trebuind să fie public pe toată perioada Concursului și până la contactare în vederea 

acordării premiilor, în cazul câștigătorului desemnat. 

10) Un participant unic, identificat prin contul de Instagram utilizat pentru înscrierea în Concurs, poate 

inscrie mai multe imagini  ca răspuns la cerința Concursului saptamanal dar poate câștiga doar un 

singur premiu pe durata Concursului, indiferent de numărul de înscrieri efectuate. 

11) Organizatorul are dreptul de a prelua, de a face publice imaginile si numele participantilor in 

campanie, pe landing page-ul de campanie.  

B. 𝗥𝗨𝗧𝗔 FACEBOOK 

https://www.instagram.com/defishofficial/
https://www.instagram.com/defishofficial/
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5.1 Condiții privind înscrierea în Concurs:  

Pentru înscrierea valida în vederea participării la Concurs, ruta Facebook, este necesară îndeplinirea 

cumulativă a următoarelor condiții: 

1) Participantul trebuie să aibă drept de participare potrivit prevederilor Secțiunii 4 de mai sus; 

2) Înscrierea se va face exclusiv pe Perioada Concursului menționată la art. 3.2 de mai sus; 

3) Participanții trebuie să își creeze cont sau să se logheze pe www.facebook.com (în cazul în care au 

deja cont de utilizator); 

4) Participantul trebuie să urmărească pagina de Facebook https://www.facebook.com/DeFishRo/ 

5) Să acceseze pagina de Facebook https://www.facebook.com/DeFishRo/ postarea marcată drept 

“CONCURS” și să răspundă cerinței acesteia prin postarea unei imagini cu preparatul comunicat 

 Concursul se va desfășura în perioada stipulată la art. 3.2 de mai sus, după cum urmează: 

- Organizatorul va anunța Concursul printr-o postarea de acest tip, adaptata fiecarei provocari din 

saptamana respectiva : 

 

ConcursDeFish  
 
Tu cum îți susții stilul de viață sănătos fără să fii la dietă? 

Un stil de viață sănătos ar fi cu siguranță #DeVis, doar că în realitate este DeFish.  
Săptămâna 1: 31 Martie – 06 Aprilie: Provocarea - Stil de viata sanatos 
Săptămâna 2: 07 Aprilie – 13 Aprilie: Provocarea - Seara de film cu prietenii 
Săptămâna 3: 14 Aprilie – 20 Aprilie: Provocarea - Cina romantica 
Săptămâna 4: 21 Aprilie – 27 Aprilie: Provocarea - Preparate din peste pentru cei mici 
Acceptă provocarea săptămânii! Înscrie-te in perioada de campanie respectând următorii 
pași: 

1.     Postează pe pagina ta de Facebook experienta ta aferenta provocarii, 
sustinuta de o imagine a preparatului cu pește sau fructe de mare în care să îți 
surprinzi creativitatea în bucătărie. 
 

  

2. În descriere, adaugă #InspiratieDeFish și dă-i tag persoanei cu care ți-ar 
plăcea să împarți această masă. 

  

3. Urmărește paginile de Facebook/ Instagram pentru a fi la curent cu toate 
noutățile din gama DeFish. 

 Află mai multe detalii în regulamentul de pe www.defish.ro/inspiratie-DeFish 
 
DeFish premiază săptămânal 3 câștigători care ne vor surprinde cu originalitatea din 

https://www.facebook.com/DeFishRo/
https://www.facebook.com/DeFishRo/
http://www.defish.ro/inspiratie-DeFish
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bucătărie. 
 
 

 

- toți participanții care vor răspunde conform celor trei cerințe numerotate ale postării marcate drept 

«CONCURS» printr-o postare de tip imagine plus text - postarea trebuie  sa contina imagini personale 

ale participantului cu preparatul comunicat -  vor fi calificați drept inscrisi in concurs.  

6. Postarea trebuie sa fie creatie proprie in totalitate, atat imaginea cat si textul ce insoteste imaginea 

au obligativitatea de a fi originale. 

7) Nu sunt acceptate alte înscrieri decât cele care respectă specificațiile anterior menționate. 

Validarea înscrierilor este atributul exclusiv al Organizatorului. 

Organizatorul își rezervă dreptul de a descalifica (invalida) orice conținut postat pe Facebook 

https://www.facebook.com/DeFishRo/, fără a fi necesară notificarea autorului/ participantului sau 

prezentarea unei explicații, în cazul în care nu răspunde la întrebarea de Concurs, nu respectă cerințele 

din postările Concursului sau nu respecta specificatiile mentionate anterior 

 8) Conținutul paginii de Facebook https://www.facebook.com/DeFishRo/ este moderat, iar orice tip 

de conținut necorespunzător și/ sau legături cu pagini de internet care nu sunt conforme cu criteriile 

Regulamentului oficial pot fi înlăturate, fără a fi necesară notificarea autorului/ participantului sau 

prezentarea unei explicații. Autorul/ Participantul va fi exclus din Concurs și implicit va pierde orice 

posibilitate de a câștiga oricare dintre premiile Concursului. 

Astfel, va fi descalificată automat din Concurs orice înscriere care: 

- conține imagini ale persoanelor sau alte date cu caracter personal (date care pot conduce la 

identificarea unei persoane) ; 

- Are un conținut defăimător, indecent, explicit sexual, obscen, ofensator, sensibil din punct de vedere 

politic și/sau cultural, sau care promovează violență, misoginismul sau fac referire la activități ilegale, 

sau care promovează discriminarea pe baza de rasă, religie, sex, origine națională, dizabilități fizice sau 

de vârstă, sau care încalcă drepturile unei terțe persoane; 

- Conține înscrisuri sau diferite însemne ori au aplicate sigle, mărci sau alte însemne care ar putea 

încalca drepturi de proprietate intelectuală ale unor terți sau sunt luate din diverse surse (prezintă sigla 

unor site-uri sau reprezintă imagini oferite pe piață de diverși producători sau comercianți, cu titlu de 

prezentare etc.). Organizatorul se va adresa direct Participantului în cazul unor eventuale astfel de 

reclamații din partea terților. Față de asemenea reclamații din partea terților Organizatorul nu va fi 

ținut răspunzător, răspunderea revenind exclusiv Participantului care a înscris în Concurs respectiva 

imagine/ respectivele imagini; 

-Conține imagini din spatiul public, descarcate de pe internet sau care apartin unor persoane sau 

entitati publice sau private, altele fata de persoana participanta la concurs. Pentru claritate, este 

necesar ca participantii la concurs sa foloseasca imagini proprii cu retete personale, acestia urmand a 

dovedi  caracterul personal al imaginilor, in cazul in care Organizatorul le solicita dovada autenticitatii 

acestora. 

- arată consum de tutun sau alcool, înregistrări la volan, care promovează ura sau comportamente 

iresponsabile etc.; 

https://www.facebook.com/DeFishRo/
https://www.facebook.com/DeFishRo/
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- nu are legătură cu natura și scopul Concursului, așa cum sunt acestea detaliate în cadrul prezentului 

Regulament; 

- conține imagini ale minorilor. 

Contul de Facebook de pe care se realizează înscrierea este luat în considerare în cadrul tragerii la sorți, 

acesta trebuind să fie public pe toată perioada Concursului și până la contactare în vederea acordării 

premiilor, în cazul câștigătorului desemnat. 

9) Un participant unic, identificat prin contul de Facebook utilizat pentru înscrierea în Concurs, poate 

inscrie mai multe imagini  ca răspuns la cerința Concursului saptamanal dar poate câștiga doar un 

singur premiu pe durata Concursului, indiferent de numărul de înscrieri efectuate.  

10) Organizatorul are dreptul de a prelua, de a face publice imaginile si numele participantilor in 

campanie, pe landing page-ul de campanie. 

 

𝗩𝗜. 𝗦𝗘𝗖𝗧𝗜𝗨𝗡𝗘𝗔 𝟲. 𝗣𝗥𝗘𝗠𝗜𝗜𝗟𝗘 𝗔𝗖𝗢𝗥𝗗𝗔𝗧𝗘 

6.1. În cadrul concursului se vor acorda 12 premii. Aceste premii sunt aferente unui număr de 12 

câștigători: vor fi extrași  3  castigatori aferenti unei actiuni/provocari /saptamana. Saptamanal, in zilele 

de 11 aprilie 2022, 18 aprilie 2022, 26 aprilie 2022 si 2 Mai 2022 se vor face publice numele celor 3 

castigatori: un castigator premiul I, un castigator premiul II si un castigator premiul III. Castigatorii vor 

primi cate un singur premiu, indiferent de ruta folosita pentru inscriere - Facebook sau Instagram,  

dupa cum urmeaza: 

Saptamana 1: 31 martie 2022 – 6 Aprilie 2022 

Premiul 1: Smart Watch Amazfitt GTS 
Premiul 2: Tigaie si set ustensile Tefal  
Premiul 3: Pachet conserve Defish (10 conserve) 

 

Saptamana 2: 7 aprilie 2022 – 13 aprilie2022 

Premiul 1: Kit Babyliss (placa si ondulator)  
Premiul 2: Tigaie si set ustensile Tefal 
Premiul 3: Pachet conserve Defish (10 conserve) 
 

Saptamana 3: .14-20 aprilie  2022   

Premiul 1: Blender de mana Daewoo 
Premiul 2: Set ustensile Tefal Enjoy 
Premiul 3: Pachet conserve Defish (10 conserve) 
 

Saptamana 4: 21- 27 Aprilie 2022  

Premiul 1: Kit Babyliss (placa si ondulator)  
Premiul 2: Set ustensile Tefal Enjoy  
Premiul 3: Pachet conserve Defish (10 conserve) 
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6.2. Premiile nu sunt transferabile. 

6.3. Premiile nu pot fi acordate altor persoane decât câștigătorilor. 

6.4. Câștigătorii nu pot cere contravaloarea premiilor în bani sau schimbarea lor cu alte premii. 

6.5. Câștigătorii trebuie să confirme acceptarea premiilor, altfel, premiile vor fi acordate persoanei 

următoare din clasament. 

6.6. Valoarea totală a premiilor este 3305 RON, TVA inclus .  

 

𝗩𝗜𝗜. 𝗦𝗘𝗖𝗧𝗜𝗨𝗡𝗘𝗔 𝟳. 𝗔𝗖𝗢𝗥𝗗𝗔𝗥𝗘𝗔 𝗣𝗥𝗘𝗠𝗜𝗜𝗟𝗢𝗥 

 

7.1 Organizatorul Competiției va desemna o comisie de concurs, formată din reprezentanți ai 

Organizatorului (denumită în continuare: Comitetul de Concurs). Sarcina Comitetului de Concurs va fi 

să evalueze inscrierile, sub forma postarilor de tip imagine plus text transmise și să selecteze 

Câștigătorii Concursului dintre toate cererile depuse. Comisia va selecta 12 Câștigători. Comitetul de 

Concurs va supraveghea de asemenea desfasurarea Concursului si respectarea Regulamentului. 

Comisia de Concurs acordă Premiile în cadrul Concursului prin evaluarea liberă a cererilor depuse, 

ținând cont de criterii precum creativitatea, originalitatea și estetica. 

7.2 Se vor alege  12 câștigători din totalul inscrisilor la concurs, cate 3 pentru fiecare provocare/actiune 

aferenta unei saptamani de concurs.  

7.3 Pe lângă câștigătorii extrasi, va  exista cate o rezerva  pentru fiecare extragere. 

 

𝗩𝗜𝗜𝗜. 𝗦𝗘𝗖𝗧𝗜𝗨𝗡𝗘𝗔 𝟴. 𝗩𝗔𝗟𝗜𝗗𝗔𝗥𝗘𝗔 𝗦𝗜 𝗣𝗨𝗕𝗟𝗜𝗖𝗔𝗥𝗘𝗔 𝗖𝗔𝗦𝗧𝗜𝗚𝗔𝗧𝗢𝗥𝗨𝗟𝗨𝗜. 𝗜𝗡𝗧𝗥𝗔𝗥𝗘𝗔 𝗜𝗡 𝗣𝗢𝗦𝗘𝗦𝗜𝗘 𝗔 

𝗣𝗥𝗘𝗠𝗜𝗜𝗟𝗢𝗥 

 

8.1 Participantii care au fost desemnati câștigători vor fi anunțati public prin intermediul unei postări 

dedicate pe  contul de Facebook si Instagram (după caz) utilizat pentru înscrierea în Concurs. 

Ulterior anunțării câștigătorilor, acestia trebuie să transmită, în termen de maximum 48 de ore, printr-

un mesaj privat de tip răspuns, numărul de telefon și adresa de e-mail pentru a fi contactat în vederea 

validării. 

 8.2 Ulterior furnizării acestor date, câștigătorul va fi contactat de către reprezentanții Organizatorului 

în vederea parcurgerii procesului de validare, în termen de maximum 3 (trei) zile lucrătoare de la dată 

declarării că fiind câștigător, ocazie cu care se va verifica îndeplinirea condițiilor privind înscrierea, 

precum și respectarea tuturor dispozițiilor prezentului Regulament. În cazul în care participantul extras 

ca potențial câștigător nu furnizează un număr de telefon valid la care să poată fi apelat sau nu 

răspunde la apelurile sau la e-mailurile inițiate de către reprezentanții Organizatorului, acesta va fi 

invalidat și se va apela la rezerva. 

 8.3 Pentru a parcurge procesul de validare, Participantul desemnat câștigător al Concursului va furniza 

reprezentanților Organizatorului în momentul contactării informațiile necesare identificării și validării 

lui. 
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 1. În urma contactării, Participantului i se va solicită să: 

• confirme faptul că are drept de participare conform Secțiunii 4 a Regulamentului; 

• Ofere următoarele informații: nume, prenume, anul nașterii (pentru a verifică dacă are peste 18 ani), 

adresa de livrare premiu și localitatea de reședința. 

• Să confirme numărul de telefon. 

 2. În cazul în care un Participant nu furnizează toate informațiile necesare procesului de validare sau 

nu poate fi contactat de către reprezentanții Organizatorului (independent de voință acestora) în 

termen de 3 zile lucrătoare de trimiterea numărului de telefon, acesta va fi invalidat și se vor contacta 

rezervele, în ordinea desemnării acestora. 

 8.4 Câștigătorul va fi validat doar dacă respectă toate prevederile prezentului Regulament. 

 8.5 Constatarea unor neconcordanțe sau nerespectarea condițiilor de validare descrise în prezentul 

Regulament conduce la invalidarea Participantului, respectiv la pierderea dreptului de atribuire a 

premiului, fără nicio despăgubire din partea Organizatorului. 

 8.6 Dacă premiul nu se acordă că urmare a neîndeplinirii de către Participantul desemnat inițial a uneia 

sau a mai multor condiții de validare, Organizatorul va desemna drept câștigător, sub rezerva 

îndeplinirii tuturor condițiilor prevăzute de prezentul Regulament, rezervă în ordinea desemnării 

acesteia. Dacă nici aceasta din urmă  nu îndeplinește condițiile necesare, premiul nu se acordă și va 

rămâne în proprietatea Organizatorului. Condițiile de validare a rezervelor sunt aceleași că și în cazul 

câștigătorului desemnat inițial. 

8.7 Organizatorul își rezervă dreptul de a nu acorda premiul dacă Participantul desemnat câștigător ori 

rezerva  nu îndeplinesc condițiile de validare sau în cazul în care nu sunt suficiente înscrieri în Concurs. 

 8.8 Anunțarea câștigătorului validat se va realiza prin postarea numelui de utilizator de pe Instagram 

al acestuia, pe pagina  de https://www.instagram.com/defishofficial/ sau pe pagina de Facebook 

https://www.facebook.com/DeFishRo/, printr-un comentariu în cadrul postării dedicate de anuntare 

castigatori in maximum 30 de zile de la dată finalizării procesului de validare a acestuia. Toate 

comunicarile ulterioare se for face exclusiv pe http://www.defish.ro/inspiratie-defish. 

 8.9 Transmiterea premiului se va face la adresa de livrare comunicată în timpul procesului de validare, 

în termen de maximum 60 zile lucrătoare de la dată validării finale a câștigătorului. 

8.10 Premiul va fi predat către câștigător pe baza unui proces verbal, încheiat în două exemplare, 

semnat și completat de câștigător. Refuzul de a semna orice document ce atestă atribuirea efectivă a 

premiului către un câștigător conduce la pierderea dreptului câștigătorului de a intră în posesia 

premiului. 

 8.11 Curierul privat va încerca să livreze premiul de maximum 2 ori la adresa indicată de câștigător în 

procesul de validare, în cursul zilelor lucrătoare (luni-vineri) în intervalul orar 09:00-17:00. 

 8.12 În cazul în care premiul este refuzat de către câștigător sau acesta nu a putut fi găsit la adresă în 

vederea livrării, premiul va rămâne în posesia Organizatorului care poate dispune liber de acesta în 

maniera pe care o va considera necesară sau potrivită intereselor sale. 

 

𝗜𝗫. 𝗦𝗘𝗖𝗧𝗜𝗨𝗡𝗘𝗔 𝟵. 𝗧𝗔𝗫𝗘 𝗦𝗜 𝗜𝗠𝗣𝗢𝗭𝗜𝗧𝗘 

https://www.instagram.com/defishofficial/
https://www.facebook.com/DeFishRo/
http://www.defish.ro/inspiratie-defish
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9.1 Dacă este cazul, Organizatorul se obligă să calculeze, să rețină, să declare și să vireze impozitul 

datorat pentru veniturile constând în premiile acordate câștigătorilor în conformitate cu prevederile 

art. 110 din Codul Fiscal aprobat prin Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, 

orice alte obligații de orice altă natură, în legătură cu acestea, fiind în sarcina exclusivă a câștigătorilor. 

9.2 Participanților la Concurs nu le sunt impuse nici un fel de cheltuieli directe sau indirecte 

suplimentare, cu excepția cheltuielilor normale de desfășurare a Concursului (exemple: contravaloarea 

accesului la Internet necesar pentru înscrierea în Concurs etc). 

 

𝗫. 𝗦𝗘𝗖�̦�𝗜𝗨𝗡𝗘𝗔 𝟭𝟬. 𝗟𝗜𝗠𝗜𝗧𝗔𝗥𝗘𝗔 𝗥�̆�𝗦𝗣𝗨𝗡𝗗𝗘𝗥𝗜𝗜 

 

10.1 Organizatorul este îndreptățit să ia toate măsurile necesare în caz de tentativă de fraudă a 

sistemului (de exemplu – înscrierea datelor care pot duce la identificarea altei persoane), abuz sau 

orice alte tentative care ar putea afecta imaginea Concursului desfășurat de Organizator, precum și a 

Organizatorului. Orice încercare de fraudare se soldează cu eliminarea Participantului în cauza din 

Concurs și cu sesizarea organelor de cercetare penală, după caz, Organizatorul urmând să informeze 

respectivul participant cu privire la această decizie. 

10.2 În eventualitatea unei dispute asupra validității unei înscrieri în cadrul acestui Concurs, decizia 

Organizatorului este definitivă.  

10.3  Organizatorul nu își asumă responsabilitatea pentru: 

 

-         Eventualele dispute legate de contul de Instagram sau Facebook înscris în Concurs; 

-         Erorile în datele furnizate de către Participant. Lipsa de acuratețe a datelor de contact nu atrage 

răspunderea Organizatorului, fiind în responsabilitatea exclusivă a participanților. Ca atare, 

Organizatorul nu are nici un fel de obligație în cazul furnizării de către participanți a unor date eronate 

care au făcut imposibilă identificării câștigătorului sau înmânarea premiului; 

-         Imposibilitatea câștigătorului de a intră în posesia premiului din motive independente de 

Organizator; 

-         Cazurile în care câștigătorul nu respectă condițiile de validare detaliate în prezentul Regulament; 

-         Situațiile în care numărul de telefon furnizat de către câștigător nu poate fi identificat sau apelat 

(număr incorect, numărul nu este alocat, este dezactivat, este blocat, nu se află în aria de acoperire 

etc) și că atare Organizatorul nu poate contacta participantul la Concurs; 

-         Întreruperile/ disfuncționalitățile neanunțate ale operatorilor telefonici, din cauza aglomerării 

rețelelor pe perioadele de trafic intens; 

-         Situațiile în care anumiți participanți sunt în incapacitate de a accesa parțial sau integral pagina 

de Instagram sau Facebook, dacă această incapacitate se datorează unor circumstanțe aflate în afara 

controlului pe care Organizatorul îl poate exercita în mod rezonabil. Aceste circumstanțe se pot datora: 

informațiilor eronate, incomplete, transmise cu întreruperi, transmise cu întârziere sau deformate în 

orice alt mod, în urma acțiunilor utilizatorilor, a funcționarii echipamentelor de calcul ale acestora, 
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aplicațiilor acestora sau altor echipamente tehnice folosite în accesarea aplicației. Aceste circumstanțe 

se pot datora, de asemenea, dificultăților tehnice care pot afecta funcționarea conexiunilor Internet 

și/sau a echipamentelor de calcul și/sau a aplicațiilor furnizorului de Internet. Aceste circumstanțe se 

mai pot datora: unor deteriorări sau defecte cu efect potențial asupra echipamentelor de calcul, 

aplicațiilor și/ sau datelor stocate ale Participanților sau ale unor terți, în urmă accesării aplicației; 

-         Erori cauzate de folosirea incorectă a computerului personal/tabletă/telefon de către participant 

(întreruperea sursei electrice a computerului, erori date de sistemul de operare instalat pe computer, 

erori date de virusarea sistemului de operare al computerului, erori date de folosirea cu rea voință a 

tehnologiei de către participant în scopul de a manipula rezultatele Concursului) ; 

 Organizatorul nu va fi răspunzător pentru niciunul dintre prejudiciile ce ar putea fi suferite de către 

câștigător în legătură cu premiul câștigat, indiferent de natura acestor prejudicii, cu excepția situațiilor 

expres prevăzute de lege, care ar institui o astfel de răspundere; 

Organizatorul nu va fi responsabil pentru întârzierile în livrarea/ înmânarea premiilor cauzate de 

întârzieri în prestarea serviciilor de către furnizorii acestuia (de ex. furnizorii de servicii de curierat); 

10.4 Organizatorul nu răspunde în niciun fel pentru daunele directe sau indirecte care rezultă din 

participarea la Concurs cu excepția cazului în care acestea se datorează unor acte de neglijență gravă 

sau unor acte intenționate de care este responsabil în mod direct Organizatorul. 

 

𝗫𝗜. 𝗦𝗘𝗖�̦�𝗜𝗨𝗡𝗘𝗔 𝟭𝟭. �̂�𝗡𝗖𝗘𝗧𝗔𝗥𝗘𝗔/ �̂�𝗡𝗧𝗥𝗘𝗥𝗨𝗣𝗘𝗥𝗘𝗔 𝗖𝗢𝗡𝗖𝗨𝗥𝗦𝗨𝗟𝗨𝗜.  

 

11.1 Concursul poate înceta înainte de împlinirea perioadei prevăzute în cazul producerii unui 

eveniment ce constituie forță majoră, inclusiv în cazul imposibilității Organizatorului, din motive 

independente de voința sa, de a asigura desfășurarea în bune condiții a Concursului. 

11.2 Concursul mai poate înceta înainte de împlinirea perioadei stabilite ori poate fi suspendat oricând 

în baza deciziei unilaterale a Organizatorului, cu condiția că acesta să comunice în prealabil o astfel de 

situație și cu respectarea prevederilor prezentului Regulament. 

 

𝗫𝗜𝗜. 𝗦𝗘𝗖𝗧𝗜𝗨𝗡𝗘𝗔 𝟭𝟮. 𝗣𝗥𝗢𝗧𝗘𝗖𝗧𝗜𝗔 𝗗𝗔𝗧𝗘𝗟𝗢𝗥 𝗖𝗨 𝗖𝗔𝗥𝗔𝗖𝗧𝗘𝗥 𝗣𝗘𝗥𝗦𝗢𝗡𝗔𝗟: 

 

12.1. Prin decizia de inscriere si participare la aceasta Campanie, participantii isi dau consimțământul 

explicit si neechivoc ca datele lor cu caracter personal sa fie prelucrate de Organizator, în calitate de 

operator, in vederea organizarii Campaniei, deliberarii, validarii, anuntarii castigatorilor, atribuirii 

premiilor, precum si pentru indeplinirea obligatiilor financiar-contabile si fiscale, respectiv de arhivare 

ale Organizatorului si Clientului.  

12.2. Pentru exercitarea drepturilor din prezenta secțiune, precum si pentru orice informatii privind 

prelucrarea datelor, participantii vor putea trimite Organizatorului o cerere întocmită în formă scrisă, 

datată și semnată, la adresa din  S.C. SERPICO TRADING S.R.L., cu sediul in Otopeni, Jud. Ilfov, str. 

Drumul Odaii nr 26C, RO 075100, în atenția Departamentului Marketing sau pe e-mail catre adresa 

marketing@serpico.com.ro    
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12.3. Organizatorul prelucrează datele cu caracter personal ale Participanților la prezenta Campanie în 

conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 

2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal 

și privind libera circulație a acestor date (,,GDPR”), în calitate de operator de date cu caracter personal.  

12.4. Organizatorul declara că va lua toate măsurile necesare în vederea asigurării confidențialității  

datelor cu caracter personal ale tuturor Participanților. La cererea câștigătorului, Organizatorul declara 

că va asigura:  

• Dreptul de acces al persoanei vizate,  

• Dreptul la rectificare,  

• Dreptul la restricționarea prelucrării,  

• Dreptul la portabilitatea datelor,  

• Dreptul la opoziție,  

• Dreptul la ștergerea datelor (,,dreptul de a fi uitat”). 

• dreptul de a isi retrage consimtamantul atunci cand exista o prelucrare care se bazeaza pe acesta. 

De asemenea, câștigătorul beneficiază de dreptul de a se adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere 

a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal cu o plângere în cazul în care nu i-au fost respectate 

drepturile în calitate de persoană vizată. 

12.5. Datele cu caracter personal ale participantilor sunt prelucrate in temeiul consimtamantului 

participantilor acordat prin inscrierea la Campanie, in scopul desfasurarii Campaniei, validarii 

castigatorilor, atribuirii premiilor, anuntarii publice a castigatorilor, gestionarii plangerilor/cererilor 

participantilor. Anuntarea publica a castigatorilor premiilor prin tragere la sorti se va realiza in temeiul 

obligatiei legale care incumba Organizatorului potrivit legislatiei in domeniul comercializarii produselor 

si serviciilor de piata. De asemenea, datele cu caracter personal colectate in cadrul Campaniei sunt 

prelucrate si in scopul respectarii prevederilor legislatiei financiar-contabile si fiscale, in domeniul 

protectiei datelor cu caracter personal, precum si de arhivare. In alte situatii, cum ar fi exercitarea, 

apararea, constatarea drepturilor Organizatorului sau gestionarea cererilor primite din partea altor 

persoane decat participantii in legatura cu derularea Campaniei, Organizatorul ar putea prelucra datele 

in temeiul interesului sau legitim în conformitate cu prevederile art. 6 GDPR. 

12.6. Datele cu caracter personal colectate vor fi stocate atat pe durata desfasurarii Campaniei, cat si 

ulterior incheierii acesteia strict pe perioada necesara pastrarii datelor conform prevederilor legale in 

vigoare in materie financiar-contabila si fiscala, legislatiei privind protectia datelor cu caracter 

personal, precum si in materia arhivarii. Cu exceptia cazurilor in care legea prevede un anumit termen 

pentru stocarea datelor, cum ar fi termenul de 10 ani pentru documentele justificative fiscal-contabile, 

Organizatorul va prelucra datele castigatorilor premiilor neimpozabile pentru o perioada de maxim 3 

ani de la data finalizării campaniei, iar datele necastigatorilor vor fi sterse in maxim 60 de zile de la 

finalizarea Campaniei. 

12.7. Datele cu caracter personal colectate în cadrul acestei Campanii nu vor fi dezvăluite către terți, 

cu excepția partenerilor contractuali implicați în desfășurarea Campaniei și a cazurilor în care 

Organizatorul trebuie să respecte obligațiile impuse de legislația aplicabilă în vigoare. Clientului nu ii 

vor fi dezvaluite decat datele castigatorilor, aceleasi date puse la dispozitia publicului in cadrul 

informarii asupra castigatorilor. 
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12.8. Furnizarea datelor cu caracter personal este esențială pentru derularea Campaniei. Participanții 

înțeleg și asumă că nefurnizarea acestor date, furnizarea de date false sau incomplete sau retragerea 

consimțământului pentru prelucrare conduce automat la invalidarea acestora și pierderea oricăror 

drepturi derivând din prezenta Campanie. 

 

𝗫𝗜𝗜𝗜. 𝗦𝗘𝗖𝗧𝗜𝗨𝗡𝗘𝗔 𝟭𝟯. 𝗟𝗜𝗧𝗜𝗚𝗜𝗜: 

 

13.1 În cazul unor dispute apărute între Organizator și participanții la Concurs, acestea vor fi 

soluționate pe cale amiabilă. Dacă nu este posibilă rezolvarea disputelor pe cale amiabilă, părțile 

implicate vor înainta litigiul spre soluționare instanțelor competente române de la sediul 

Organizatorului. 

 

𝗫𝗜𝗩. 𝗦𝗘𝗖𝗧𝗜𝗨𝗡𝗘𝗔 𝟭𝟰. 𝗙𝗢𝗥𝗧𝗔 𝗠𝗔𝗝𝗢𝗥𝗔: 

 

14.1. Dacă o situație de forță majoră sau caz fortuit, fiind asimilat acestora orice motiv justificat de 

Organizator care îngreunează continuarea implementării Concursului pentru Organizator, împiedică, 

îngreunează sau întârzie total sau parțial executarea Regulamentului și/sau continuarea Concursului, 

Organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea obligațiilor sale pentru perioada în 

care această îndeplinire va fi împiedicată sau întârziată, conform art. 1351 din Noul Cod Civil. 

Organizatorul, dacă invocă forță majoră sau cazul fortuit, este obligat să comunice participanților la 

Concurs pe pagina de  Instagram https://www.instagram.com/defishofficial/ sau Facebook 

https://www.facebook.com/DeFishRo/ în termen de 30 de zile la apariția evenimentului de forță 

majoră sau caz fortuit, existența acestuia. 

 

 

14.2 Pentru evitarea oricărui dubiu, în sensul prezentului Regulament, forța majoră reprezintă orice 

eveniment care nu poate fi prevăzut, controlat sau remediat de către Organizator, inclusiv 

imposibilitatea Organizatorului din motive independente de voința sa de a-și îndeplini obligațiile 

asumate prin Regulament.  

 

Organizator, 

SERPICO TRADING SRL 

Str. Drumul Odaii nr 26C, 075100 Otopeni Ilfov 

Director General Gabriel Simion 

 

https://www.instagram.com/defishofficial/
https://www.facebook.com/DeFishRo/

