
REGULAMENTUL CONCURSULUI 

PrenaTest 
 

ORGANIZATORUL CONCURSULUI  

Organizatorul prezentului Concurs este: 

CBC Laboratories SA cu sediul in Cluj Napoca str. Eftimie Murgu nr. 2A Jud. Cluj, inmatriculata la 

Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Cluj sub nr. J12/2282/2008, avand codul unic de 

inregistrare: RO 23931504 si cod IBAN RO84 BTRL 01301202G11233XX , deschis la Banca 

Transilvania, reprezentata legal prin D-nul Martin Kabat, in calitate de Administrator 

 

Regulamentul Concursului a fost intocmit si este facut public, in mod gratuit, pe site-ul_ 

www.cordcenter.ro. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica Regulamentul Concursului, 

urmand ca respectivele modificari sa intre in vigoare numai dupa ce acestea au fost publicate, in 

prealabil. 

 

 

SECȚIUNEA 2. MODUL DE DESFĂȘURARE AL CONCURSULUI  

Concursul se desfășoară lunar prin intermediul website-ului 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 înscriere:  

 Nume și Prenume 

 Adresă E-mail 

 Număr de Telefon 

 Săptămâna sarcinii  

 

Concursul se desfasoara in perioada 19-26 septembrie 2017, și în cadrul targului Baby Expo, 21 

sept-24 sept 2017, inscrierile putand fi facute atat online, cat si offline la standul Cord Blood 

Center. 

 

 

DESEMNAREA CASTIGATORULUI  

Desemnarea castigatoarei va avea loc in ziua de 26 septembrie 2017. 

Numele castigatoarelor va fi afisat in mod public pe pagina de facebook Cord Blood Center Romania. 

In cazul in care participanta desemnata castigatoare a furnizat date eronate sau, desi contactata, 

castigatoarea revendica premiul pana la data de 10.10.2017, acesta nu se va mai acorda.  

 

 

PREMII 

Premiul acordat in cadrul acestui concurs este oferite de Cord Blood Center. In cazul in care 

gravida doreste un alt pachet PrenaTest, ea va plati diferenta. 

 

Valoarea premiului acordat de Cord Blood Center este de 1690 lei. 

 



Castigatoarea premiului oferit in cadrul acestei concurs nu are posibilitatea de a primi contravaloarea 

in bani a premiului sau schimbarea acestuia cu alte servicii si nici sa solicite schimbarea 

caracteristicilor premiului. De asemenea, premiul nu este transmisibil catre alte persoane. In cazul in 

care castigatoarea solicita organizatorului servicii suplimentare, fata de cele mentionate mai sus, se 

obliga sa le achite separat, inainte de data inceperii. Premiul nu se va acorda in urmatoarele situatii: 

imposibilitatea unei castigatoare de a  intra in posesia premiului din motive ce exclud culpa 

Organizatorului.  

 

Castigatoarea concursului va fi anuntata telefonic /pe e-mail de catre reprezentantii organizatorului in 

termen de 48 ore de la desemnare pentru discutarea detaliilor contractuale si kitul de recoltare. 

Informatiile despre premiu, se pot obtine si la standul Cord Blood Center, din cadrul targului Baby 

Expo. 

 

 

INFORMAREA PARTICIPANTELOR. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

Prezentul regulament sta la dispozitia oricarei persoane sau autoritati interesate putand fi consultat 

pe www.cordcenter.ro. Participarea la concurs implica obligativitatea respectarii prevederilor 

prezentului Regulament. 

Prin participarea la acest concurs, participantele sunt de acord ca datele lor de identitate sa intre in 

baza de date a organizatorului, acestea putand fi folosite pentru activitatile de marketing ale acestuia 

cu respectarea dispozitiilor Legii nr. 677/ 2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea 

datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date. Prin acceptarea premiului castigat, 

castigatoarea este de acord ca numele si datele sale de identificare sa poata fi facute publice si folosite 

in scopuri publicitare de catre organizator in materiale tiparite, audio sau video, fara ca acesta 

(castigatorul) sa emita pretentii financiare impotriva organizatorului pentru realizarea acestor 

operatiuni. Tuturor participantilor la campania promotionala le sunt garantate drepturile in 

conformitate cu Legea nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu 

caracter personal si libera circulatie a acestor date, in special drepturile persoanei vizate cu privire la 

informare, la accesul la date, dreptul de interventie, de opozitie, de a se adresa instantei competente si 

de plangere catre autoritatea de supraveghere. Participantele pot solicita Organizatorului sa 

procedeze la stergerea datelor cu caracter personal din baza de date a acestuia, prin intermediul unei 

cereri semnate de participant si trimisa Organizatorului, in forma scrisa.  

 

Completarea talonului de inscriere reprezinta acordul dvs pentru prelucrarea datelor cu 

caracter personal. 

 

FORTA MAJORA 

Pentru scopul acestui Regulament, forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi prevazut, 

controlat sau remediat de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive 

independente de vointa sa si a carui aparitie il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si 

indeplini obligatiile asumate prin Regulament. 

 

LITIGII 



Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la concurs se vor solutiona pe cale 

amiabila, iar in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate in instantele 

judecatoresti romane competente. 

Eventualele reclamatii legate de derularea concursului se pot trimite pe adresa de e-mail a 

Organizatorului (office@cordcenter.ro) în maxim 3 zile lucratoare de la data anuntarii publice a 

castigatorului. Dupa expirarea acestui termen, Organizatorul nu va mai lua in considerare nicio 

reclamatie. 

 

ALTE CLAUZE 

Prin participarea la prezenta concurs, participantii sunt de acord sa respecte regulile si alte conditii 

stabilite prin prezentul regulament. In cazul in care Organizatorul constata ca o castigatoare nu a 

indeplinit si/sau nu a respectat conditiile stipulate de regulamentul Concursului, isi rezerva dreptul de 

a suspenda oricand drepturile si beneficiile ce revin castigatoarei, fara alte despagubiri sau plati. 

Organizatorul isi rezerva dreptul de a oferi mai multe premii decat cele prevazute in prezentul 

regulament.  

 

 

mailto:office@cordcenter.ro

