Regulament concurs “Stem Cell Awareness Month”
SECTIUNEA 1.- ORGANIZATORUL CONCURSULUI
Organizatorul concursului „Stem Cell Awareness Month” este Cord Blood Center Laboratories S.R.L.
înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Cluj sub nr. J12/810/2017, având
codul unic de înregistrare: 33879322 și cod IBAN RO77 BACX 0000001110831000, deschis la Unicredit
Bank, reprezentata legal prin D-nul Martin Kollar, în calitate de Administrator (denumit în continuare
“Organizator”), cu punct de lucru pe strada Eftimie Murgu 2A, Cluj-Napoca, județul Cluj.
Concursul se va desfășura sub prevederile acestui regulament (denumit in 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.
SECTIUNEA 2.- MODUL DE DESFĂȘURARE AL CONCURSULUI
Concursul se adresează gravidelor, fiind desfășurat exclusiv pe site-ul www.cordcenter.ro, în perioada 16
octombrie – 4 noiembrie.
Pentru înscriere, gravidele vor completa un formular cu datele personale și răspunsul la întrebarea „Care
este șansa de compatibilitate 100% între 5 frați/ surori?”. Răspunsul la întrebare va putea fi găsit într-un
material pus la dispoziție de către Organizator, pe site-ul www.cordcenter.ro.
SECȚIUNEA 3.- PREMIILE CONCURSULUI
În cadrul acestui concurs se vor acorda premii oferite de Cord Blood Center in valoare de peste 5.700
RON, după cum urmează:
 10 x Body Bebeluș
 2 x Genți pentru mămici
 1 x Marsupiu ergonomic
 1 x PrenaTest Basic – test neinvaziv de screening genetic prenatal
 1 x Pachet Recoltare Celule Stem CBC Gold (costul de stocare de 349 Ron/ pe an nu este inclus).
Premiile sunt fizice și nu se acordă contravaloarea lor în bani. Costul de stocare de 349 Ron/ an, aferent
pachetului de recoltare celule stem CBC Gold, nu este inclus.
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SECTIUNEA 4.- CONDIȚII DE PARTICIPARE
Condiții de participare:
 Femei care sunt însărcinate la momentul înscrierii
o Pentru a putea câștiga testul PrenaTest Basic, gravidele trebuie să se afle între
săptămânile 10 și 18 de sarcină
 Completarea tuturor câmpurilor de pe formularul de înscriere cu date corecte și valide
o Nume și Prenume
o Email
o Număr de telefon
o Săptămâna de sarcină
o Răspunsul la întrebare
 O persoană se poate înscrie o singură data
 Participanții nu au voie să fie angajați Cord Blood Center sau membrii ai familiilor angajaților
(rude până la gradul II)
 Organizatorul își rezervă dreptul de a elimina din concurs persoanele care au furnizat date
incorecte la momentul înscrierii sau încearcă să fraudeze concursul.
SECȚIUNEA 5. – LOCUL DESFĂȘURĂRII CONCURSULUI
Acest concurs se desfășoară pe site-ul oficial Cord Blood Center România: www.cordcenter.ro.
SECȚIUNEA 6.- DESEMNAREA ȘI ANUNȚAREA CÂȘTIGĂTORILOR
Câștigătoarele vor fi extrase folosind random.org, în termen de 5 zile lucrătoare de la încheierea
concursului, indiferent dacă au răspuns corect sau nu la întrebarea menționată în secțiunea 2 a
Regulamentului, în cazul următoarelor premii:
 10 x Body Bebeluș,
 2 x Genți pentru mămici,
 1 x Marsupiu ergonomic.
La extragerea pentru PrenaTest Basic – test de screening genetic prenatal, și pachet recoltare celule stem
CBC Gold vor fi incluși doar participanții care au răspuns corect la întrebarea Care este șansa de
compatibilitate 100% între 5 frați/ surori?”. Câștigătoarele vor fi extrase folosind random.org.
Câștigătoarele vor fi anunțate pe pagina de Facebook Cord Blood Center România, pe site-ul
www.cordcenter.ro și vor fi contactate telefonic de către un reprezentant Cord Blood Center România.
Premiile vor fi expediate către câștigătoare prin curierat rapid, iar consturile vor fi acoperite de către Cord
Blood Center România.
De asemenea, se vor extrage încă două nume, de rezervă, în cazul în care nu se va putea confirma prima
câștigătoare sau nu va întruni condițiile de participare în cazul premiilor PrenaTest Basic, respectiv pachet
recoltare celule stem CBC Gold.
În cazul în care câștigătoarea pachetului de recoltare celule stem CBC Gold va dori un pachet superior,
din prețul respectivului pachet se va scădea valoarea pachetului de recoltare celule stem CBC Gold (3.590
Ron). Nu se poate opta pentru un pachet inferior celui oferit ca premiu. Lista și prețurile pachetelor de
recoltare celule stem pot fi consultate la adresa https://www.cordcenter.ro/servicii-si-investitii/listaserviciilor/.
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În cazul în care câștigătoarea testului de screening genetic prenatal PrenaTest Basic va dori un
pachet superior, din prețul respectivului pachet se va scădea valoarea testului PrenaTest Basic
(1.690 Ron). Lista și prețurile testelor PrenaTest poate fi consultată la adresa
https://www.cordcenter.ro/service/prenatest/.
În cazul nerevendicării premiilor în interval 48 de ore de la desemnarea câștigătoarelor, se va desemna de
către Cord Blood Center un nou câștigător.
SECȚIUNEA 7.- CONFIDENȚIALITATEA DATELOR SI DREPTUL LA IMAGINE
Cord Blood Center respectă prevederile legislative privind protecţia datelor personale. Permisiunea pentru
procesarea datelor personale este dată în mod liber, pentru o perioadă nedefinită de timp şi poate fi retrasă
oricând prin scrisoare oficială. Permisiunea va fi astfel anulată, numai pentru operatorul căruia îi este
adresată această scrisoare. Operatorii au dreptul de a procesa datele personale ale participanților până
când permisiunea acordată este retrasă, aşa cum s-a explicat mai sus şi au dreptul de a pune aceste date la
dispoziţia personalului care se ocupă de procesarea lor şi a terţilor doar în legătură cu procesarea.
Principiile noastre actuale de protecția datelor personale sunt publicate pe site-ul nostru
www.cordcenter.ro/gdpr. Orice fel de întrebări sau solicitări privind protecția datelor cu caracter personal
pot fi trimise persoanei responsabile în conformitate cu dispozițiile GDPR în vigoare pe adresa de e-mail
dataprotection@cordbloodcenter.com.
Prin participarea la acest concurs (completarea cu datele personale si răspunsul la întrebarea „Care este
șansa de compatibilitate 100% între 5 frați/ surori?”), persoanele furnizează în mod benevol datele
personale către entităţile menţionate mai sus. Toate entităţile şi subiecţii menţionaţi mai sus au obligaţia
de a adopta toate măsurile necesare pentru a garanta siguranţa sistemului informaţional, care cuprinde
datele personale şi starea sănătăţii, precum şi protecţia datelor împotriva accesului neautorizat şi încălcării
confidenţialităţii.
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 prenumele câștigătorilor să
fie facut public. Cord Blood Center este operator autorizat sa prelucreze date cu caracter personal,
inregistrat sub nr. 22319 la Autoritatea Nationala 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 participanți, decurgând din executarea și interpretarea prezentului concurs și a acestui
Regulament, se vor rezolva intr-o manieră amiabilă. În cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor
fi soluționate de către instanțele judecătorești române competente din Cluj-Napoca. Orice abatere de la
prevederile acestui concurs, va avea ca rezultat descalificarea participanților.
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