REGULAMENTUL CONCURSULUI
“Recoltare gratuită de celule stem”
SECȚIUNEA 1.
ORGANIZATORUL CONCURSULUI
Organizatorul concursului “Recoltare gratuită de celule stem” este Cord Blood Center cu
sediul în Str.Eftimie Murgu, Nr. 2A, Cluj-Napoca, telefon: 0364 710 206 (denumit în
continuare “Organizator”). Concursul se va desfășura sub prevederile acestui regulament
(denumit în continuare “Regulament”) care este obligatoriu pentru toți participanții.
Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament, cu
obligația de a anunța în prealabil.
SECȚIUNEA 2.
MODUL DE DESFĂȘURARE AL CONCURSULUI
Concursul se desfășoara pe site-ul www.cordcenter.ro și se adresează femeilor
însărcinate. Pentru a participa la acest concurs, fiecare concurentă trebuie să completeze
corect și complet toate câmpurile din formularul de inscriere:
§ Data probabilă a nașterii
§ Telefon
§ E-mail
§ Nume și prenume
În situația în care o altă persoană dorește să înscrie în concurs o prietenă gravidă, aceasta
va trebui să completeze următoarele câmpuri:
§ Nume și prenume
§ Număr de telefon
§ Data probabilă a nașterii prietenei
§ Numărul de telefon al prietenei
§ Adresa de email a prietenei
Extragerea se face lunar, în data de 3 sau 4 a lunii următoare. Lista câștigătoarelor poate
fi accesată pe pagina de înscriere la concurs.
SECȚIUNEA 3.
PREMIILE CONCURSULUI
În cadrul acestui concurs se vor acorda premii în valoare de 2.490 Ron, constând într-un
pachet de recoltare de celule stem denumit CBC Classic, oferit de Organizator. Costul de
depozitare anuală, în valoare de 249 Ron, nu este inclus in concurs. Premiile se vor acorda
în baza unei extrageri efectuate lunar.
La fiecare extragere se va acorda un singur premiu.
În cazul persoanelor desemnate câștigatoare, premiile vor fi oferite doar după
verificarea veridicității informațiilor furnizate (date de contact și vârsta sarcinii).
Pentru validarea premiului vor fi verificate următoarele informații, în funcție de situație:
§ Datele gravidei înscrisă direct în concurs
§ Datele gravidei înscrise în concurs de către o altă persoană și datele persoanei care
a făcut înscrierea
Un participant poate câștiga un singur premiu pe parcursul desfășurării
concursului.
În cazul în care unul dintre câștigătorii premiilor nu poate fi contactat deoarece a
furnizat date greșite în momentul completării formularului de înscriere sau nu poate

fi contactat în termen de 7 zile de la momentul extragerii, se va selecta un alt
câstigător.
SECȚIUNEA 4.
CONDIȚII DE PARTICIPARE
§ Criterii de înscriere în concurs. Se pot înscrie în concurs:
• Femeile însărcinate la momentul înscrierii
• Persoanele care au în families au printer prieteni o femeie însărcinată , pe care
doresc să o înscrie în concurs
§ Înscrierea la concurs este condiționată de completarea tuturor câmpurilor
de pe formularul de înscriere.
§ O persoană se poate înscrie o singură dată, cu un singur nume pe toată
perioada concursului, menționată în prezentul Regulament.
§ Nu se pot înscrie în concurs angajații Cord Blood Center, membrii
familiilor acestora (copii, părinți, surori, soție, rude până la gradul II),
precum și persoanele care au primit anterior interdicție de a mai participa
la concursurile organizate de Cord Blood Center.
§ Organizatorul își rezervă dreptul de a elimina din concurs persoanele
care au furnizat date incorecte la momentul înscrierii.
SECȚIUNEA 5.
LOCUL DESFĂȘURĂRII CONCURSULUI
Acest concurs se desfășoară pe site-ul www.cordcenter.ro.
SECȚIUNEA 6.
DESEMNAREA ȘI ANUNȚAREA CÂȘTIGĂTORILOR
Câștigătorii vor fi aleși în baza unei selecții de tip random efectuată lunar.
Anunțarea câștigătorilor și contactarea acestora se va face în maxim 24 ore de la
extragere. În cazul în care un câștigător nu poate fi contactat în decurs de 7 zile de la
momentul extragerii, se va face o nouă selecție pentru desemnarea unui nou câștigător.
SECȚIUNEA 7.
CONFIDENȚIALITATEA DATELOR ȘI DREPTUL LA IMAGINE
Organizarea prezentului concurs se realizează în conformitate cu prevederile Legii nr.
677/2001 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter
personal și pentru libera circulație a acestor date. Participarea la concurs implică în mod
expres și fără echivoc ca numele și prenumele să fie făcute publice. Prin înscrierea la
concurs, concurenții își exprimă în mod expres și fără echivoc acordul ca datele lor
personale să fie folosite în scopul comunicării cu ei și pentru validarea și acordarea
premiului.
Cord Blood Center este operator autorizat sa prelucreze date cu caracter
personal, înregistrat sub nr. 22319 la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării
Datelor cu Caracter Personal.
SECȚIUNEA 8.
ALTE PREVEDERI
Regulamentul de desfășurare al concursului poate fi consultat în mod gratuit accesând
site-ul www.cordcenter.ro. Eventualele reclamații legate de concurs se vor putea face la
adresa de e-mail: concurs@cordcenter.ro, până în ultima zi a concursului. Eventualele
neînțelegeri apărute între Cord Blood Center și concurenți, decurgând din. executarea și

interpretarea prezentului concurs și a acestui Regulament, se vor rezolva într-o manieră
amiabilă. În cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluţionate de către
instanțele judecătorești române competente din Cluj-Napoca.
Orice abatere de la prevederile acestui concurs, va avea ca rezultat descalificarea
concurenților.
SECTIUNEA 9.
CUMULARE PREMII ȘI OFERTE
Premiile acestei campanii nu se cumulează cu alte premii oferite de Cord Blood Center.

