
Regulamentul oficial al Campaniei Publicitare

„Primăvara vine cu premii Wella”

Perioada de desfășurare:

22 Februarie 2023 ora 00:00:00 - 23 Mai 2023, ora 23:59:59

SECȚIUNEA 1. ORGANIZATORUL ȘI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

Organizatorul Campaniei „Primăvara vine cu premii Wella” (numit în cele ce urmează "Campania")
este compania S.C. INTERBRANDS ORBICO S.R.L., cu sediul în București. Str. Sergent Nuțu Ion nr. 44,
Corp A. etaj 3, Sector 5, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J40/9571/21.04.1993, CUI/CIF
RO 3786280, legal reprezentată de dna. Ioana-Elena Boghenco, având funcția de Director General,
(denumită în cele ce urmează “Organizatorul”)

1.1. Mecanismul Campaniei, baza de date aferentă derulării Campaniei și Managementul
câștigătorilor vor fi implementate, realizate și operate prin intermediul SC SPECIAL STORY & STARS
S.R.L. cu sediul social în jud. Brăila, Oraș Însurăței, Sat Lacu Rezii, Str. Livezii, nr 49, înmatriculată la
Registrul Comerțului sub nr. J9/867/2018, CUI RO40250960 (denumită în cele ce urmează
“Agenția”), în calitate de Împuternicit.

și

Interacțiunea cu website-ul Campaniei (www.wella.story23.ro), dar și managementul acestuia va fi
realizat și operat de Mihăilă Teofil-Eugen, persoană fizică autorizată, având sediul în Str.
Transilvaniei, Nr.6, BL.TJ1/70, Ap.7, Mun. Baia Mare, Maramureș, înmatriculată la Registrul
Comerțului sub nr.  F24/695/2021, CUI 44442780,  în calitate de Subîmputernicit.

1.2. Decizia de derulare a Campaniei conform regulilor din prezentul Regulament este finală și
obligatorie pentru participanți. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau schimba prezentul
Regulament Oficial, prin întocmirea unui act adițional la prezentul Regulament, urmând ca astfel de
modificări să intre în vigoare numai după anunțul prealabil de prezentare al acestor modificări.

1.3. Campania se va derula conform prevederilor prezentului Regulament oficial (denumit în
continuare "Regulamentul") fiind obligatoriu pentru toți participanții; acest Regulament poate fi
consultant în mod gratuit pe www.wella.story23.ro la secțiunea regulamente. De asemenea,
informații detaliate privind organizarea Campaniei pot fi solicitate, prin intermediul adresei de email
campaniiwella@gmail.com.

1.4. Prin participarea la această Campanie, participanții sunt de acord să respecte și să se
conformeze tuturor prevederilor, termenilor și condițiilor prezentului Regulament.

SECȚIUNEA 2. PERIOADA ȘI ARIA DE DESFĂȘURARE ALE CAMPANIEI

2.1. Campania este organizată și se desfășoară în perioada 22 Februarie 2023 ora 00:00:00 – 23 Mai
2023 ora 23:59:59, în toate magazinele care comercializează produse marca Wella din gamele:
Wellaton, Londa, Wellaflex, Wella Deluxe și Shockwaves, de pe întreg teritoriul României.

2.2. Participanții se pot înscrie la Campanie în spațiul virtual prin accesarea paginii web:
www.wella.story23.ro, în secțiunea corespunzătoare Campaniei, în conformitate cu prevederile
prezentului Regulament.
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2.3. Organizatorul își rezerva dreptul de a modifica sau completa Regulamentul, precum și dreptul de

a suspenda și/sau înceta desfășurarea Campaniei, cu condiția înștiințării prealabile a participanților

cu cel puțin 24 de ore înainte de data la care orice modificare/completare la Regulament va deveni

aplicabilă. Orice modificări/completări aduse prevederilor acestui Regulament vor fi cuprinse în acte

adiționale și vor fi comunicate către public prin publicarea pe website-ul www.wella.story23.ro.

2.4. Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Campania poate fi mediatizată în scopul informării
publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare și/sau cu rol informativ. Informațiile pe
care astfel de materiale le pot conține vor fi interpretate în conformitate cu prevederile prezentului
Regulament.

SECȚIUNEA 3. DREPTUL DE PARTICIPARE

3.1. În Campanie are dreptul să participe orice persoană fizică cu vârsta minima de 18 ani împliniți la
data începerii Campaniei, care are domiciliul stabil sau reședința în România.

3.2. Nu au dreptul să participe la Campanie angajații companiei S.C. INTERBRANDS ORBICO S.R.L.,
S.C. SPECIAL STORY & STARS S.R.L., Mihăilă Teofil-Eugen, companii implicate în realizarea Campaniei,
rudele de gradul întâi și afinii (soț/soție) acestora, precum și persoanele juridice, persoanele fizice
autorizate, întreprinderile familiale și asociațiile/fundațiile.

3.3. Participarea la această Campanie implică cunoașterea și acceptarea integrală, expresă și
neechivocă a prezentului Regulament.

3.4. Câștigătorul trebuie să furnizeze Organizatorului toate datele de identificare solicitate prin
completarea rubricii “înscrie-te” din cadrul platformei de Campanie, pentru a putea fi utilizate în
procesul de desemnare și înmânare a premiului. Dacă una dintre informațiile personale nu este
completată corect, participantul poate fi descalificat, chiar dacă a fost extras în calitate de câștigător.

SECȚIUNEA 4. PRODUSELE PARTICIPANTE

La Campanie participă toate produsele marca Wella din gamele: Wellaton, Londa, Wellaflex, Wella
Deluxe si Shockwaves, denumite în continuare “Produsele Participante”, prezentate în ANEXA 2 la
prezentul Regulament: „Produse participante” la Campanie. Produsele marca Wella Professionals nu
participă la Campanie.

După data încheierii Campaniei, Produsele Participante descrise mai sus își pierd această calitate,
Organizatorul nemaiavând nicio responsabilitate și nicio obligație în legătură cu nicio circumstanță
care ar putea eventual conduce publicul la concluzia actualității ori continuării Campaniei.

*Produsele Participante sunt disponibile în limita stocului existent, în magazinele participante, în

perioada desfășurării prezentei Campanii.

Produsele Participante fac obiectul Campaniei pentru perioada menționată în acest Regulament și în

documentele/operațiunile conexe derulării acesteia. După încheierea Campaniei, produsele respective nu

mai fac parte din Campanie, iar în eventualitatea în care se găsesc disponibile la raft, vor fi supuse

condițiilor comerciale curente ale furnizorului/distribuitorului, independent de eventualele înscrisuri

promoționale care apar pe ele (cum ar fi stickere despre aceasta Campanie), consumatorul

nemaibeneficiind de eventualele avantaje oferite ca urmare a achiziționării acestor produse după
încheierea Campaniei. Nici Organizatorul, Agenția sau terțele persoane aflate în legătură cu acestea nu își
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asumă răspunderea pentru un eventual prejudiciu cauzat consumatorului după încheierea perioadei

Campaniei, indiferent de mențiunile existente pe ambalaj cu privire la această Campanie.

SECȚIUNEA 5. DESCALIFICAREA PARTICIPANTILOR

5.1. Sunt descalificate automat persoanele care participă la Campanie asumându-și o identitate
falsă. Organizatorul își rezervă dreptul de a elimina din Campanie sau de a anula decizia prin care un
participant este desemnat câștigător, în cazul în care acesta nu a furnizat date corecte de contact, s-a
înscris utilizând date false, sau încearcă să influențeze Campania prin modalități frauduloase cum ar
fi, cu titlu de exemplu, conceperea unui sistem de înscrieri multiple care să faciliteze un câștig
fraudulos sau nu respectă prevederile Regulamentului.

5.2. Înscrierile în Campanie sau revendicările făcute pe baza unor bonuri fiscale care fac parte din
alte campanii, sau sunt ilizibile, degradate, modificate, duplicate, falsificate, viciate, care conțin erori
de printare, tipografice sau de alt tip, incluzând fără limitare orice alt tip de modificări ale bonurilor
fiscale sau ale elementelor componente datorate manevrării acestora, vor fi nule și nu vor fi luate în
considerare de către Organizator.

SECȚIUNEA 6. MECANISMUL CAMPANIEI

6.1. Condiții privind înscrierea în Campanie:

Pentru ca înscrierea să fie validă, în vederea participării la Campanie este necesară îndeplinirea
cumulativă a următoarelor condiții:

a. Participantul trebuie să aibă drept de participare potrivit prevederilor Secțiunii 3 de mai sus;

b. Participantul trebuie sa achiziționeze minimum un (1) produs Wella din gamele: Wellaton,
Londa, Wellaflex, Wella Deluxe și Shockwaves, de la orice magazin de pe teritoriul României
care comercializează produse Wella din gamele anterior menționate, în perioada
Campaniei 22 Februarie – 23 Mai 2023 și să poată face dovada de achiziție prin punerea la
dispoziție a bonului fiscal;

c. Participantul se va înscrie la Campanie exclusiv prin transmiterea unuia sau mai multor
numere de bon fiscal cu respectarea condițiilor solicitate ce sunt prevăzute la Secțiunea 6.2
de mai jos; 

d. Introducerea datelor bonului fiscal: sunt acceptate doar bonurile formate exclusiv din cifre ce
se pot regăsi pe bonul fiscal sub forma Nr. bon fiscal sau BF, ca în poza de mai jos,
descoperite pe bonurile fiscale ce conțin produsele participante achiziționate;



e. Înscrierea se va face exclusiv pe Perioada Campaniei menționată la Secțiunea 2 de mai sus;

f. Participantul va folosi pentru înscriere un număr de telefon mobil valid, personal, valabil în
oricare dintre rețelele de telefonie mobilă valabile pe teritoriul României.

g. Un Participant unic poate înscrie în Campanie un număr nelimitat de numere de bon
fiscal/zi, atât timp cât bonurile/numerele de bon fiscal/ numerele de factură sunt diferite.

h. Un Participant unic este definit de același număr de telefon unic și de o adresa de e-mail
unică asociată numelui său.

i. Același număr de bon fiscal poate fi transmis o singură dată, conform modalității prevăzute
în Secțiunea 6.2.

6.2. Modalitatea de înscriere în Campanie

Participanții se pot înscrie în Campanie prin următoarea modalitate:

Online - exclusiv prin intermediul website-ului www.wella.story23.ro, în secțiunea aferentă
Campaniei accesibil de pe dispozitiv fix sau mobil, urmat de completarea câmpurilor pentru înscriere.

În formularul de înscriere se solicită consimțământul pentru prelucrarea datelor personale. Datele
personale sunt prelucrate de Organizator, prin împuterniciții săi, în scopurile organizării Campaniei,
acordării premiilor și îndeplinirii obligațiilor fiscale aferente, conform prevederilor din Anexa nr. 1 la
prezentul Regulament.

Participanții care doresc să se înscrie la Campanie prin intermediul website-ului si care nu acordă
consimțământul de prelucrare date, nu vor putea finaliza etapa de înscriere și nu vor putea participa
la Campanie. Participantul trebuie sa completeze câmpurile de înscriere cu următoarele date
personale, toate campurile fiind obligatorii, astfel:

o Nume
o Prenume;
o Număr de telefon;
o Email
o Să bifeze prin apasarea activă (click), căsuțele de la următoarele 3 secțiuni:

DA /Sunt de acord cu Regulamentul Campaniei

DA /Am peste 18 ani / Consultă Regulamentul

DA/ Am luat la cunoștință Politica de Confidențialitate
o Să consulte Informarea privind prelucrarea datelor cu caracter personal, prevăzută în
Anexa nr. 1 a prezentului  Regulament.
o Suplimentar se va solicita și Adresa de livrare, dacă se va afla pe lista Castigatorilor.

http://www.wella.story23.ro


Ulterior completării tuturor câmpurilor menționate mai sus, participantul trebuie sa apese (click) pe
butonul TRIMITE (datele).
Pentru dublarea șansei de câștig, participanții ce se înscriu în Campanie au posibilitatea de a da
share key visual-ului (prin butonul ”Share on Facebook”) în feed pe platforma Facebook.

6.3. Validarea înscrierilor

Pentru fiecare înscriere, Participantului i se va afișa un mesaj de răspuns după cum urmează: 

1. CAMPANIE
NEÎNCEPUTĂ Campania nu a început încă, revino din 22 Februarie 2023.

2. CÂȘTIGĂTOR
Felicitări, ai câștigat un Kit Wella! Păstrează bonul pentru validare, vei fi
contactat în maxim 48h pentru validare.
Mulțumim și succes în extragerea pentru premiile săptămânale!

3. NECÂȘTIGĂTOR
Off, norocul nu a fost de partea ta de data aceasta... Mai încearcă!
Dar păstrează bonul, deoarece încă ai șanse la unul dintre premiile
săptămânale.

4. ÎNSCRIERE
RESTRICȚIONATĂ Ai înscris deja acest cod, încearcă cu un alt bon fiscal!

5. ÎNSCRIERE
GREȘITĂ

Upss...Codul introdus este incorect, asigură-te că ai scris corect nr. bonului
fiscal!

6. CAMPANIE
ÎNCHEIATĂ

Ne pare rău, dar Campania „Primăvara vine cu premii Wella” s-a încheiat pe
data de 23.05.2023, la orele 23:59. Mulțumim!

SECȚIUNEA 7. PREMII și ACORDAREA PREMIILOR

7.1. Premiile acordate în cadrul Campaniei prin tragere la sorți conform mecanismului detaliat la art.
7.2. sunt următoarele:

Nr. Descriere Premiu Cantitate Valoare Valoare  totală

Crt. unitară   în în lei cu

lei cu TVA TVA

1 Premiu în bani în valoare de 500 lei 26 500 13.000,00 lei

2

Kit cu 6 produse Wella, format din:
Nume produs/ cantitate:
VOPSEA PERMANENTĂ DE PĂR WELLATON - 2 buc
FIXATIV DE PAR WELLAFLEX 2DAY VOLUME 4-EXTRA
STRONG HOLD 250ML - 1 buc
SPUMĂ DE PĂR WELLAFLEX 2DAY VOLUME 4-EXTRA
STRONG HOLD 200ML  - 1 buc
FIXATIV WELLA DELUXE WONDER VOLUME PROTECT
5-ULTRA STRONG HOLD 250ML  - 1 buc
SPUMĂ DE PĂR WELLA DELUXE WONDER VOLUME
PROTECT 5-ULTRA STRONG HOLD 200ML - 1 buc 91 139,90 12.730,90 lei

VALOARE TOTALĂ PREMII 25.730,90 lei

*fotografiile folosite în vizualul campaniei sunt cu titlu de prezentare



Valoarea totală estimată a premiilor este de 25.730,90 lei TVA inclus.

Precizări privind Premiile:

A. Premiile constând în Kit-uri cu 6 produse Wella sunt formate din: 2 produse Wellaton vopsea
permanentă de păr, un fixativ de păr Wellaflex 2Day Volume 4-Extra Strong Hold 250ML, o
spumă de păr Wellaflex 2Day Volume 4-Extra Strong Hold 200ML, un fixativ Wella Deluxe
Wonder Volume Protect 5-Ultra Strong Hold 250ML, o spumă de păr Wella Deluxe Wonder
Volume Protect 5-Ultra Strong Hold 200ML și se vor acorda, câte unul în fiecare zi a
Campaniei;

B. Premiile constând în bani în valoare de 500 lei, se acordă prin trageri la sorți, realizate lunar
(prima extragere pentru înscrierile efectuate în perioada 22 februarie - 21 martie în termen
de 10 zile lucrătoare după finalizarea primei luni de Campanie, a doua extragere pentru
înscrierile efectuate în perioada 22 martie - 23 aprilie în termen de 10 zile lucrătoare după
finalizarea celei de-a doua luni de Campanie și a treia extragere pentru înscrierile
efectuate în perioada 23 aprilie - 23 mai în termen de 10 zile lucrătoare după finalizarea
celei de-a treia luni de Campanie,) de către SC SPECIAL STORY & STARS SRL în calitate de
împuternicit al Organizatorului. Vor fi alocate câte două astfel de premii pentru fiecare
săptămână din perioada de desfășurare a Campaniei.

Se vor lua în considerare pentru acordarea premiilor toate înscrierile valide de pe întreaga perioadă
de desfășurare a Campaniei. Pentru premii sunt aplicabile prevederile prezentului regulament în
ceea ce privește extragerea câștigătorilor, validarea înscrierii, notificarea câștigătorilor, extragerea
rezervelor şi transmiterea premiilor.  

Totalul numărului de premii acordate este de 117 și se vor acorda prin tragere la sorți după cum

urmează:

● 1 câștigător/ pe zi cu 3 rezerve pentru premiile constând în Kit produse Wella, conform

mecanismului indicat la Art. 7.2 lit a);.

● 2 câștigători/săptămână cu 3 rezerve pentru premiile în bani în valoare de 500 lei, conform

mecanismului indicat la Art 7.2 lit b).

7.2. Extragerile câștigătorilor.
Extragerile se vor face după cum urmează:

a. Premii instant
În perioada 22 Februarie - 23 Mai, se vor acorda cele 91 de premii, constând în kit-uri cu produse

Wella.

Pentru fiecare zi din cadrul Campaniei este programat 1 x kit cu produse Wella. Câștigătorul va fi

selectat aleatoriu, printr-un script programat pe web site-ul wella.story23.ro de către Mihăilă
Teofil-Eugen, persoană fizică autorizată, având sediul în Str. Transilvaniei, Nr.6, BL.TJ1/70, Ap.7,

Mun. Baia Mare, Maramureș, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. F24/695/2021, CUI

44442780.

Câștigătorii vor fi anunțați instant, în momentul în care participă, dacă au câștigat unul dintre



kit-urile menționate sau nu. Premiile vor fi livrate prin curier, doar după confirmarea câștigătorilor, în

termen de 30 de zile lucrătoare de la validare.

Premiile sunt alocate aleator în intervalul orar 00:00:00 – 23:59:59 al fiecărei zile din cadrul

Campaniei.

Participantul desemnat câștigător va fi contactat prin apel telefonic la numărul de telefon mobil

utilizat pentru înscrierea în Campanie, în intervalul orar 09:00 – 18:00, de 3 ori într-un interval de

maximum 48 de ore, de la data desemnării câștigului, pentru a valida îndeplinirea condițiilor

prezentului Regulament, pentru a comunica sau confirma datele sale de identificare, numărul

bonului fiscal/factura și orice alte informații necesare îndeplinirii procesului de validare a câștigului.

În cazul în care un participant nu poate valida câștigul, din orice motiv, premiul va fi acordat

participantului care a făcut înscrierea care succede câștigătorul nevalidat în lista cuprinzând toți
participanții așa cum a fost ea alcătuită anterior tragerii la sorți a câștigătorilor. Pentru fiecare

premiu sunt declarate automat 3 rezerve, la care se apelează în ordine, în cazul în care înscrierile

anterioare sunt declarate invalidate.

Lista câștigătorilor kit-urilor cu produse Wella va fi actualizată de 3 ori în cadrul Campaniei. Prima

actualizare va fi publicată în termen de 20 zile calendaristice după terminarea primei luni a

Campaniei (22 Februarie - 21 Martie), cea de-a doua actualizare va fi publicată în termen de 20 zile

calendaristice de la terminarea celei de-a doua luni a Campaniei (22 Martie - 21 Aprilie), iar cea de-a

treia în termen de 20 de zile calendaristice de la terminarea celei de-a treia luni de desfășurare a

Campaniei (22 Aprilie - 23 Mai).

Înscrierile declarate câștigătoare pentru premiile constand în kit-uri cu produse WELLA, rămân în

continuare valabile și vor fi luate în considerare la extragerea premiilor în bani în valoare de 500 lei.

Drept urmare, câștigătorii premiilor trebuie să păstreze în continuare bonul fiscal/factura până la

data extragerii finale a Campaniei, și validarea tuturor câștigătorilor.

b. Premiile mari

Pentru premiile ce constau în bani în valoare de 500 lei, se vor face 3 extrageri după cum urmează:

- pentru prima lună din campanie (22 februarie - 21 martie) se vor extrage câte doi câștigători

pentru inscrierile din fiecare săptămână, însemnând un număr total de 8 câștigători, în

termen de 10 zile lucrătoare de la terminarea primei luni a Campaniei.

- pentru a doua lună din campanie (22 martie - 21 aprilie) se vor extrage câte doi câștigători

pentru inscrierile din fiecare săptămână, însemnând un număr total de 8 câștigători, în

termen de 10 zile lucrătoare de la terminarea celei de-a doua luni a Campaniei.

- pentru a treia lună din campanie (22 aprilie - 23 mai) se vor extrage câte doi câștigători

pentru inscrierile din fiecare săptămână, însemnând un număr total de 8 câștigători, în

termen de 10 zile lucrătoare de la terminarea celei de-a treia luni a Campaniei.

Extragerea câștigătorilor va fi făcută utilizând un program de extragere aleatorie și se va efectua în

prezența unui reprezentant al Agenției, în calitate de împuternicit al Organizatorului. Extragerea va

avea loc la sediul biroului unui notar public, care va certifica rezultatul tragerii la sorți.

Lista finală a câștigătorilor va fi publicată pe website-ul www.wella.story23.ro la secțiunea

“Câștigători” în termen de 15 de zile lucrătoare de la validarea tuturor câștigătorilor premiilor.



Pentru fiecare premiu în bani se va extrage aleatoriu un câștigător, precum și 3 rezerve. Câștigătorul

va fi contactat telefonic odată pe zi, în 3 zile lucrătoare diferite, la numărul de telefon folosit de către

participant în momentul înscrierii.

În cazul în care, din motive independente de voința Agenției, un participant extras câștigător nu

poate fi contactat sau nu dorește să primească premiul și/sau nu poate fi validat, se va trece la

validarea rezervelor, în ordinea extragerii acestora, care va fi făcută după același procedeu. În cazul

în care nici rezervele nu vor putea fi validate, conform Regulamentului Oficial, premiile vor rămâne în

posesia Organizatorului.

Specificațiile Premiilor acordate în bani în valoare de 500 lei:

Suma de 500 lei va fi pusă la dispoziția câștigătorului prin transfer bancar exclusiv în contul personal

al câștigătorului din contul bancar al împuternicitului S.C. SPECIAL STORY & STARS S.R.L. sau va putea

fi ridicată personal, numai cu dovada identității sale (prezentarea buletinului în momentul ridicării

premiului) din Municipiul București, la o dată și oră stabilită cu Agenția, dar nu mai târziu de 30 de

zile de la data validării premiului.

7.3. Ulterior desemnării câștigătorilor premiilor instant constând în kit produse WELLA, Agenția va

începe procesul de validare a acestora, ocazie cu care se va verifica îndeplinirea condițiilor privind

înscrierea Participanților, precum și respectarea tuturor dispozițiilor prezentului Regulament.

Participanții care au fost desemnați câștigători sunt declarați automat valizi, excepție fiind

următoarele situații:

- Participantul este identificat ca fiind minor la data începerii Campaniei;

- Participantul a mai castigat un premiu instant în cadrul Campaniei, indiferent de numărul de

bonuri fiscal/facturi introduse pe parcursul Campaniei;

- Participantul va fi contactat prin apel telefonic la numărul de telefon mobil utilizat pentru

înscrierea în Campanie, în intervalul orar 09:00 – 18:00, de 3 ori în maximum 48 de ore, de la

data desemnării câștigătorilor, pentru a confirma sau completa adresa de livrare.

- Participantul nu răspunde celor 3 (trei) apeluri telefonice sau nu mai are control, din orice

motiv, asupra numărului de telefon mobil de pe care a făcut înscrierea castigatoare, drept

urmare nu poate fi contactat de livrator în vederea livrării premiului sau contactat de Agenție
în vederea confirmării sau completarii adresei de livrare.

- Participantul refuză premiul;

- Participantul este suspectat de fraudarea Campaniei în orice mod sau de tentativă de fraudă
în cadrul Campaniei, în orice mod.

Dacă din orice motiv câștigătorii vor fi invalidați, atunci se va apela la rezerve. Rezervele vor parcurge

întreg procesul de validare, fiecare etapă având un număr de zile egal cu cel de anunțare și validare a

căștigătorilor extrași.

7.4. Câștigătorii nu au posibilitatea schimbării premiilor câștigate cu alte bunuri și nici să solicite

schimbarea parametrilor/caracteristicilor premiilor.

7.5. Pentru a intra în posesia premiului, câștigătorii nu vor face nicio plată suplimentară indiferent
de titlul acestuia.



7.6. Premiile constând în Kit cu produse WELLA, se vor trimite câștigătorilor prin curier în termen de
30 zile lucrătoare de la validarea câștigătorilor.
Pentru a fi validat drept câștigător al premiului, participantul extras ca potențial câștigător al

premiului constând în bani în valoare de 500 lei, va trebui să prezinte o copie a actului de identitate

și bonul fiscal/facturii cu care s-a înscris în Campanie și a fost desemnat câștigător.

7.7. Agenția își rezervă dreptul de a solicita participanților transmiterea bonurilor fiscale/facturilor în

format electronic, pe e-mail la adresa ”campaniiwella@gmail.com” într-un termen de 48 de ore de la

transmiterea acestei solicitări. Refuzul de a transmite bonul fiscal pe adresa de e-mail în termenul

arătat mai sus reprezintă refuz al participantului de a intra în posesia premiului.

7.8. Imposibilitatea prezentării documentelor solicitate, duce la invalidarea premiului fără nicio

obligație din partea Organizatorului.

7.9. Dacă documentele solicitate sunt valide se va considera ca intrarea în posesia premiului are loc

în momentul în care câștigătorul semnează procesul-verbal de predare-primire a premiului.

7.10. Un participant unic poate câștiga maximum un premiu instant pe zi indiferent de numărul de

înscrieri introduse. În eventualitatea în care unui câștigător i-ar reveni din eroare mai mult decat un

premiu instant pe zi, Agenția are dreptul de a invalida al doilea  câștig fără nicio obligație față de

participant.

Și în această situație sunt disponibile dispozițiile secțiunii 7.2 privind rezervele.

SECȚIUNEA 8. ANULAREA JURIZĂRII

8.1. Organizatorul își rezervă dreptul de a anula extragerile din cauza unor situații neprevăzute și

obiective, fără notificări prealabile. Acest lucru se aplică și în cazul în care extragerile nu pot fi

desfășurate conform planului, din cauza, spre exemplu, unor defecțiuni de hardware sau software.

8.2. În cazul unor astfel de anulări, extragerile vor fi amânate și se va comunica participanților noile

date de extragere.

SECȚIUNEA 9. TAXE ȘI IMPOZITE

Agenția va calcula și vira impozitul pe venitul din premiile acordate care au valoarea mai mare de 600
de lei, prin aplicarea cotei de 10% asupra valorii brute a premiului din care se va scădea cotă
forfetară de 600 lei, în conformitate cu prevederile din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal. Toate
costurile aferente intrării în posesia premiilor, inclusiv expediția premiilor, fiind suportate în totalitate
de Organizator.

SECȚIUNEA 10. RĂSPUNDEREA ORGANIZATORULUI

10.1. Organizatorul nu va fi răspunzător pentru prejudicii suferite de către câștigător, indiferent de

natura acestor prejudicii, survenite din momentul predării premiului către câștigător.

10.2. Imposibilitatea câștigătorului de a intra în posesia oricărui premiu din cadrul acestei Campanii

exonerează Organizatorul de orice răspundere.



10.3. Organizatorul nu poate fi considerat responsabil pentru eventualii participanți care se înscriu în

Campanie folosind adrese de email și numere de telefoane false sau multiple.

SECȚIUNEA 11. CONFIDENȚIALITATEA DATELOR

11.1. Informații cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal se vor regăsi în Anexa 1 a
prezentului Regulament.

SECȚIUNEA 12. FORȚĂ MAJORĂ

12.1. Pentru scopul acestui Regulament, forța majoră înseamnă orice eveniment care nu poate fi

controlat, remediat sau prevăzut de către Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din

motive independente de voința sa de a-și îndeplini obligațiile asumate prin Regulament.

12.2. Dacă o situație de forță majoră împiedică sau întârzie total sau parțial executarea

Regulamentului și continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind

îndeplinirea obligațiilor sale pentru perioada în care această îndeplinire va fi împiedicată sau

întârziată, conform art.1082 și 1083 C.civ. Organizatorul, dacă invocă forța majoră, este obligat să
comunice participanților la Campanie existența evenimentului în termen de 5 zile lucrătoare de la

apariția cazului de forță majoră.

SECȚIUNEA 13. LITIGII

13.1. În cazul unor potențiale litigii apărute între Organizator și participanții la prezenta Campanie

publicitară, acestea vor fi soluționate de către instanțele competente române în jurisdicția cărora se

află sediul Organizatorului. Orice reclamații sau sesizări referitoare la prezenta Campanie publicitară,

se primesc în scris la adresa Organizatorului, respectiv Str. Sergent Nuțu Ion nr. 44, Corp A. etaj 3,

Sector 5, de către Organizator până la data de 16 iunie inclusiv

Prezentul Regulament Oficial a fost redactat cu respectarea prevederilor Ordonanței de Guvern

99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor pe piață , așa cum a fost ulterior modificată
prin Legea nr. 650/2002, semnat și autentificat în prezența unui Notar Public într-un exemplar

original și mai multe copii duplicat.



ANEXA NR. 1 LA REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PUBLICITARE

„Primăvara vine cu premii Wella”

(“CAMPANIA”)

- INFORMAȚII CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL -

● DATE PRIVIND OPERATORUL DE DATE CU CARACTER PERSONAL ȘI ÎMPUTERNICITUL

În vederea desfășurării Campaniei, datele cu caracter personal ale participanților vor fi prelucrate de

către: INTERBRANDS ORBICO S.R.L., cu sediul în București. Str. Sergent Nuțu Ion nr. 44, Corp A, etaj

3, Sector 5, societate comercială înregistrată în conformitate cu legea română, cu sediul social în

București. Str. Sergent Nuțu Ion nr. 44, Corp A. etaj 3, Sector 5, București, România (denumită în

continuare "Operatorul"), prin intermediul SC SPECIAL STORY & STARS (denumit în continuare

„Agenția”), cu sediul social în jud.Brăila, Oraș Însurăței, Sat Lacu Rezii, Str. Livezii, nr 49 ,

înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J9/867/2018 , CUI RO40250960, în calitate de

împuternicit și Interacțiunea cu website-ul Campaniei, dar și managementul acestuia va fi realizat și

operat de Mihăilă Teofil-Eugen, persoană fizică autorizată, cu sediul în Str. Transilvaniei, Nr.6,

BL.TJ1/70, Ap.7, Mun. Baia Mare, Maramureș, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr.

F24/695/2021,  CUI 44442780,  în calitate de Subîmputernicit.

Datele de contact ale Agenției pentru nelămuriri sau exercitarea drepturilor de către persoanele

vizate cu privire la datele cu caracter personal sunt următoarele: special.story23@gmail.com

● CATEGORII DE DATE CU CARACTER PERSONAL PROCESATE ÎN CADRUL CAMPANIEI

În cadrul Campaniei, Împuterniciții vor colecta de la participanți următoarele categorii de date cu
caracter personal:

1. Nume și prenume;

2. Număr de telefon;

3. Adresa de email;

4. Adresă IP;

5. Data și ora accesului;

6. Diferența de fus orar față de Meridianul Greenwich (GMT);

7. Conținutul cererii (website specific);

8. Starea accesului/codul de stare HTTP;

9. Volumul de date transferat;
10. Acces solicitat la website;

11. Browser, setări de limbă, versiunea de browser, sistem de operare și suprafață;

și de la câștigători, următoarele categorii de date cu caracter personal:

1. Nume și prenume;

2. Număr de telefon;

3. Data nașterii;

4. Adresa de livrare;

● SCOPUL PROCESĂRII

Datele cu caracter personal ale participanților la Campanie vor fi prelucrate de către Agenție prin

intermediul Mihăilă Teofil-Eugen, Persoană Fizică Autorizată pentru:

1. Organizarea și desfășurarea Campaniei

2. Desemnarea și validarea câștigătorilor

mailto:special.story23@gmail.com


3. Atribuirea premiilor și îndeplinirea obligațiilor financiar-contabile ale Agenției. 

● TEMEIUL JURIDIC AL PRELUCRĂRII

Datele vor fi prelucrate în temeiul consimțământului și/ sau al interesului legitim, prin acceptarea de
către persoana vizată a Regulamentului și a anexelor la acesta.

● DESTINATARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Datele cu caracter personal colectate în cadrul Campaniei de către MIHĂILĂ TEOFIL-EUGEN,

PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ vor fi dezvăluite către S.C. SPECIAL STORY & STARS S.R.L. precum și

sub-procesatorului, firma de curierat; precum si autorităților, în cazurile în care Organizatorul trebuie

să respecte obligațiile impuse de legislația în vigoare.   

Datele cu caracter personal dezvăluite către sub-procesatori NU includ date precum: C.I./ C.N.P.

● PERIOADA DE STOCARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Datele cu caracter personal ale Participanților declarați câștigători vor fi stocate timp 60 de zile de la
încheierea Campaniei. Datele cu caracter personal ale câștigătorilor premiilor cu valoare mai mare
de 600 lei vor fi stocate conform prevederilor legale aplicabile în materie financiar-contabila,
respectiv 5 (cinci) ani de la data încheierii exercițiului financiar în care a avut loc plata impozitului din
premii. La expirarea perioadei de stocare a datelor cu caracter personal Împuterniciții vor
șterge/distruge aceste date de pe mijloacele de prelucrare și stocare.

● DREPTURILE PERSOANELOR VIZATE

În vederea asigurării unei prelucrări echitabile și transparente, Organizatorul asigură participanților,
pe durata Campaniei, următoarele drepturi:

1. dreptul de retragere a consimțământului cu privire la prelucrarea propriilor date, în orice
moment, fără ca aceasta să afecteze legalitatea prelucrării efectuate pe baza
consimțământului înainte de retragerea acestuia;

2. dreptul de a solicita accesul la propriile date cu caracter personal;

3. dreptul de a solicita rectificarea propriilor date cu caracter personal;

4. dreptul de a solicita ștergerea propriilor date cu caracter personal;

5. dreptul la restricționarea prelucrării propriilor date;

6. dreptul de a se opune prelucrării propriilor date, exceptând cazul în care dispoziții legale
prevăd contrariul;

7. dreptul la portabilitate a propriilor date;
8. dreptul de a depune o plângere în fața Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării

Datelor cu Caracter Personal.
Participanții își pot exercita drepturile menționate anterior printr-o cerere scrisă, datată,
semnată și adresată Agenției la adresa BD. Ion Mihalache 154, București, România sau prin
transmiterea acesteia la adresa de e-mail special.story23@gmail.com. Desemnarea câștigătorilor
Campaniei se va face prin mijloace automate de prelucrare a datelor cu caracter personal, fără
intervenție umană.

● PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL APARȚINÂND COPIILOR
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Întrucât la Campanie pot participa exclusiv persoanele fizice cu vârsta de minim 18 ani la data începerii

Campaniei, nu vor fi prelucrate și stocate date aparținând persoanelor cu vârsta mai mică de 18 ani. În

situația în care Împuterniciții vor primii date cu caracter personal aparținând persoanelor cu vârsta mai

mică de 18 ani, aceste date vor fi imediat șterse/ distruse de pe mijloacele de prelucrare și stocare ale

Împuterniciților. În cazul în care un părinte sau un titular al autorității părintești notifică prelucrarea unor

date cu caracter personal aparținând unor persoane cu vârsta mai mică de 18 ani, Împuterniciții vor

șterge/distruge imediat aceste date de pe mijloacele de prelucrare și stocare.

● SECURITATEA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Organizatorul se obligă să implementeze măsuri tehnice și organizatorice adecvate în vederea
asigurării unui nivel de securitate corespunzător datelor cu caracter personal aparținând
participanților la Campanie. Organizatorul se obligă să impună Împuternicitului obligații similare. La
evaluarea nivelului adecvat de securitate se va ține seama în special de riscurile prezentate de
prelucrarea datelor cu caracter personal, generate în special, în mod accidental sau ilegal, de
distrugerea, pierderea, modificarea, divulgarea neautorizată sau accesul neautorizat la datele cu
caracter personal transmise, stocate sau prelucrate. Prin participarea la Campanie, participanții își
exprimă acordul cu privire la furnizarea datelor cu caracter personal către Organizator și/sau
societățile comerciale implicate în organizarea prezentei Campanii, în scopul includerii acestor date
cu caracter personal în baza de date a Agenției operată de către Împuternicit, în scopul participării la
Campanie, identificării și validării ca și câștigător, înmânării și primirii premiului.

● MODIFICAREA POLITICII DE PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Organizatorul are dreptul de a modifica prezenta Anexă la Regulament oricând pe durata
desfășurării Campaniei. Numai în cazul în care se descoperă măsuri mai eficiente pentru protejarea
și securizarea datelor cu caracter personal ale persoanelor vizate și fără a afecta drepturile și
libertățile acestora. Orice astfel de modificare va fi publicată pe website-ul Organizatorului și/ sau al
Campaniei, respectiv va fi adusă la cunoștința Participanților prin aceleași mijloace prin care au fost
încunoștințate cu privire la Regulament.

● ALTE PREVEDERI

Datele personale ale participanților la Campanie vor fi procesate în conformitate cu prevederile
Regulamentului nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea
datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date.



ANEXA NR. 2 LA REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

„Primăvara vine cu premii Wella”

(“CAMPANIA”)

Denumirea Produselor Participante din cadrul Campaniei:

Categorie Brand Nume produs

COLORANTI PAR WELLATON WELLATON 12/1 BLOND SPECIAL CENUSIU

COLORANTI PAR WELLATON WELLATON 12/0 BLOND SPECIAL LUMINOS

COLORANTI PAR WELLATON WELLATON 8/1 BLOND CENUSIU DESCHIS

COLORANTI PAR WELLATON WELLATON 9/1 BLOND CENUSIU LUMINOS

COLORANTI PAR WELLATON WELLATON 8/0 BLOND DESCHIS

COLORANTI PAR WELLATON WELLATON 7/0 BLOND MEDIU

COLORANTI PAR WELLATON WELLATON 7/3 ALUNA

COLORANTI PAR WELLATON WELLATON 5/4 CASTANIU

COLORANTI PAR WELLATON WELLATON 6/77 CIOCOLATA AMARUIE

COLORANTI PAR WELLATON WELLATON 8/74 CIOCOLATA CU CARAMEL

COLORANTI PAR WELLATON WELLATON 6/73 CIOCOLATA CU LAPTE

COLORANTI PAR WELLATON WELLATON 2/0 NEGRU

COLORANTI PAR WELLATON WELLATON 66/46 ROSU CIREASA

COLORANTI PAR WELLATON WELLATON 8/45 ROSU COLORADO

COLORANTI PAR WELLATON WELLATON 55/46 ROSU EXOTIC

COLORANTI PAR WELLATON WELLATON 77/44 ROSU VULCANIC

COLORANTI PAR WELLATON WELLATON 5/0 SATEN DESCHIS

COLORANTI PAR WELLATON WELLATON 3/0 SATEN INCHIS

COLORANTI PAR WELLATON WELLATON 4/0 SATEN MEDIU

COLORANTI PAR WELLATON WELLATON 8/03 TOAMNA AURIE

COLORANTI PAR LONDA LONDA 10/8 ARGINTIU (PLATINUM SILVER)

COLORANTI PAR LONDA LONDA 8/38 BLOND BEJ (BEIGE BLONDE)

COLORANTI PAR LONDA LONDA 7/73 BLOND CONIAC (COGNAC)

COLORANTI PAR LONDA LONDA 9/13 BLOND DESCHIS (LIGHT BLONDE)

COLORANTI PAR LONDA LONDA 7/13 BLOND INCHIS (DARK BLONDE)

COLORANTI PAR LONDA LONDA 8/13 BLOND MEDIU (MEDIUM BLONDE)

COLORANTI PAR LONDA LONDA 11/0 BLOND PLATINAT (PLATINUM)

COLORANTI PAR LONDA LONDA 66/5 CASTANIU DESCHIS (LT CHESNUT)

COLORANTI PAR LONDA LONDA 4/76 CASTANIU INCHIS (DARK CHESNUT)

COLORANTI PAR LONDA LONDA 55/46 MAHON (MAHOGANY)

COLORANTI PAR LONDA LONDA 2/0 NEGRU (BLACK)

COLORANTI PAR LONDA LONDA 2/8 NEGRU ALBASTRUI (BLUE BLACK)



Categorie Brand Nume produs

COLORANTI PAR LONDA LONDA 8/45 ROSU CA FOCUL (FIREY RED)

COLORANTI PAR LONDA LONDA 6/45 ROSU GRANAT (GARNET)

COLORANTI PAR LONDA LONDA 5/46 ROSU RUBIN (RUBY)

COLORANTI PAR LONDA LONDA 4/77 SATEN AURIU (GOLDEN BROWN)

COLORANTI PAR LONDA LONDA 6/73 SATEN CIOCOLATIU (CHOCHOLATE)

COLORANTI PAR LONDA LONDA 6/03 SATEN DESCHIS (LIGHT BROWN)

COLORANTI PAR LONDA LONDA 4/00 SATEN INCHIS (DARK BROWN)

COLORANTI PAR LONDA LONDA 5/0 SATEN MEDIU (MEDIUM BROWN)

COLORANTI PAR LONDA LONDA 3/66 VIOLET (AUBERGINE)

STYLING WELLAFLEX WELLAFLEX HAIRSPRAY 2DAY VOLUME 4-EXTRA STRONG HOLD 150ML

STYLING WELLAFLEX WELLAFLEX HAIRSPRAY 2DAY VOLUME 4-EXTRA STRONG HOLD 75ML

STYLING WELLAFLEX WELLAFLEX HAIRSPRAY 2DAY VOLUME 3- STRONG HOLD 250ML

STYLING WELLAFLEX WELLAFLEX HAIRSPRAY FLEXIBLE HOLD 4-EXTRA STRONG HOLD 250ML

STYLING WELLAFLEX WELLAFLEX HAIRSPRAY FLEXIBLE HOLD 4-EXTRA STRONG HOLD 75ML

STYLING WELLAFLEX WELLAFLEX HAIRSPRAY FLEXIBLE HOLD 5-ULTRA STRONG HOLD 250ML

STYLING WELLAFLEX WELLAFLEX GEL FLEXIBLE HOLD 5-ULTRA STRONG HOLD 150ML

STYLING WELLAFLEX WELLAFLEX HAIRSPRAY BRILLIANT COLOR 3- STRONG HOLD 250ML

STYLING WELLAFLEX WELLAFLEX HAIRSPRAY FRIZZ CONTROL 4-EXTRA STRONG HOLD 250ML

STYLING WELLAFLEX WELLAFLEX HAIRSPRAY FULLNESS 5-ULTRA STRONG HOLD 250ML

STYLING WELLAFLEX WELLAFLEX HAIRSPRAY HEAT PROTECTION 5-ULTRA STRONG HOLD 250ML

STYLING WELLAFLEX WELLAFLEX HAIRSPRAY HYDROSTYLE 4-EXTRA STRONG HOLD 250ML

STYLING WELLAFLEX WELLAFLEX HAIRSPRAY INSTANT VOLUME BOOST 4-EXTRA STRONG HOLD 250ML

STYLING WELLAFLEX WELLAFLEX HAIRSPRAY MEGA 5- STRONG HOLD 250ML

STYLING WELLAFLEX WELLAFLEX HAIRSPRAY SENSITIVE 3- STRONG HOLD 250ML

STYLING WELLAFLEX WELLAFLEX HAIRSPRAY SHINY HOLD 5-ULTRA STRONG HOLD 250ML

STYLING WELLAFLEX WELLAFLEX HAIRSPRAY STYLE&REPAIR 3- STRONG HOLD 250ML

STYLING WELLAFLEX WELLAFLEX HAIRSPRAY VOLUME & REPAIR 5-ULTRA STRONG HOLD 250ML

STYLING WELLAFLEX WELLAFLEX MOUSSE 2DAY VOLUME 3- STRONG HOLD 200ML

STYLING WELLAFLEX WELLAFLEX MOUSSE 2DAY VOLUME 4-EXTRA STRONG HOLD 200ML

STYLING WELLAFLEX WELLAFLEX MOUSSE CURLS & WAVES 3- STRONG HOLD 200ML

STYLING WELLAFLEX WELLAFLEX MOUSSE FLEXIBLE HOLD 5-ULTRA STRONG HOLD 200ML

STYLING WELLAFLEX WELLAFLEX MOUSSE FLEXIBLE HOLD 4-EXTRA STRONG HOLD 200ML

STYLING WELLAFLEX WELLAFLEX MOUSSE FRIZZ CONTROL 4-EXTRA STRONG HOLD 200ML

STYLING WELLAFLEX WELLAFLEX MOUSSE FULLNESS 5-ULTRA STRONG HOLD 200ML

STYLING WELLAFLEX WELLAFLEX MOUSSE HEAT PROTECTION 5-ULTRA STRONG HOLD 200ML

STYLING WELLAFLEX WELLAFLEX MOUSSE HYDROSTYLE 4-EXTRA STRONG HOLD 200ML

STYLING WELLAFLEX WELLAFLEX MOUSSE INSTANT VOLUME BOOST 4-EXTRA STRONG HOLD 200ML



Categorie Brand Nume produs

STYLING WELLAFLEX WELLAFLEX MOUSSE SHINY HOLD 5-ULTRA STRONG HOLD 200ML

STYLING WELLAFLEX WELLAFLEX MOUSSE STYLE&REPAIR 3- STRONG HOLD 200ML

STYLING WELLAFLEX WELLAFLEX MOUSSE VOLUME & REPAIR 5-ULTRA STRONG HOLD 200ML

STYLING WELLA DELUXE WELLA DELUXE HAIRSPRAY HEAT PROTECT 5-ULTRA STRONG HOLD 250ML

STYLING WELLA DELUXE WELLA DELUXE HAIRSPRAY LUX SHINE 5-ULTRA STRONG HOLD 250ML

STYLING WELLA DELUXE WELLA DELUXE HAIRSPRAY PUR FULLNESS 5-ULTRA STRONG HOLD 250ML

STYLING WELLA DELUXE WELLA DELUXE HAIRSPRAY WONDER VOLUME PROTECT 5-ULTRA STRONG HOLD 250ML

STYLING WELLA DELUXE WELLA DELUXE HAIRSPRAY WONDER VOLUM 4-EXTRA STRONG HOLD 250ML

STYLING WELLA DELUXE WELLA DELUXE MOUSSE DREAM CURLS 3- STRONG HOLD 200ML

STYLING WELLA DELUXE WELLA DELUXE MOUSSE WONDER VOLUME PROTECT 5-ULTRA STRONG HOLD 200ML

STYLING SHOCKWAVES SHOCKWAVES HAIR SPRAY SEA SALT TEXTURE 150ml

STYLING SHOCKWAVES SHOCKWAVES HAIR SPRAY MIST SHINE N'TEXTURE 150ml

STYLING SHOCKWAVES SHOCKWAVES MOUSSE CURLS&WAVES 200ml

STYLING SHOCKWAVES SHOCKWAVES HAIR SPRAY ULTRA STRONG POWER HOLD 250ml

STYLING SHOCKWAVES SHOCKWAVES GEL ULTRA POWER HOLD 200ml

STYLING SHOCKWAVES SHOCKWAVES ULTRA STRONG POWER MESS CONSTRUCTOR 150ml

STYLING SHOCKWAVES SHOCKWAVES WAX INDIE WAX 75ml

Organizator

INTERBRANDS ORBICO S.R.L.

Prin împuternicit

SC SPECIAL STORY & STAR S.R.L.


