REGULAMENTUL CONCURSULUI „Zambet #AlbCaZapada”
09.12.2016 - 31.12.2016

1. Organizatorul Concursului
Concursul desfasurat in perioada 09 decembrie – 31 decembrie
2016 este organizat de S.C. PREMIUM DENTAL S.R.L., cu sediul
social in Arad, B-dul Stefan Augustin Doinas, Nr. 7/11, jud. Arad,
inregistrat la Registrul Comertului sub nr. j02/119/2008, CUI
23120570. Concursul se desfasoara sub imperiul prezentului
Regulament, care este obligatoriu pentru toti participantii.
Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba
prezentul Regulament pe parcursul Concursului, dar nu inainte de
a anunta modificarea pe website-ul http://premium-dental.ro/

2. Afisarea prezentului Regulament
Regulamentul va fi afisat pe toata perioada derularii Concursului pe
http://premium-dental.ro/

3. Aria de desfasurare a Concursului
Prezentul Concurs se desfasoara pe pagina oficiala de Facebook
Premium Dental https://www.facebook.com/
ClinicaPremiumDental/?fref=ts

4. Durata Concursului
Perioada de desfasurare a Concursului este 09 decembrie – 31
decembrie 2016.

5. Mecanismul Concursului
Intre 9 - 31 decembrie, se vor realiza pe pagina oficiala de
Facebook Premium Dental postari destinate concursului Zambet
#AlbCaZapada.
Pentru a participa, persoanele interesate trebuie sa dea tag in

sectiunea de comentarii a uneia dintre postari celor doi prieteni
alaturi de care a zambit cel mai mult anul acesta.

6. Premiile
Castigatorul concursului va beneficia de 3 albiri dentare
profesionale, dupa cum urmeaza: o albire dentara pentru sine si
alte doua pentru cei doi prieteni taguiti in sectiunea de comentarii.

7. Extragerea castigatorului
Desemnarea castigatorului se va realiza in mod aleatoriu, pe site-ul
https://www.random.org/

8. Anunțarea castigatorului
Anuntarea castigatorului se va realiza pe pagina oficiala de
Facebook Premium Dental, in data de 4 ianuarie 2017.
8. Confidentialitatea datelor
Participantii la Concurs sunt de acord sa respecte si sa se
conformeze tuturor prevederilor, termenilor si condițiilor prezentului
Regulament. Prin comunicarea datelor personale in modalitatile
indicate in mod expres prin Regulament, participantii la Concurs isi
exprima acordul expres si neechivoc, ca datele lor personale sa
intre in baza de date a Organizatorului. Organizatorul nu
conditioneaza participarea la Concurs de exprimarea acestui
acord. In cazul in care participantii nu sunt de acord cu
prelucrarea acestor date, Organizatorul nu va face alte demersuri
ulterioare in acest sens.

