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Regulament campanie "Castiga cu Magistra"
Art. 1. Organizatorul și regulamentul oficial al campaniei
Campania este organizată de SC MAGISTRA FARM SRL, cu sediul social în DOROHOI, B-dul
Victoriei NR. 11, BL. F1, AP. 2, JUDEȚ BOTOȘANI. Campania se va derula în conformitate cu prezentul
regulament care este obligatoriu pentru toți participanţii. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau de
a schimba prezentul regulament pe parcursul derulării campaniei.
Organizatorul SC MAGISTRA FARM SRL, este înregistrat la Autoritatea Națională de Supraveghere a
Prelucrării Datelor cu Caracter Personal cu numărul: 35876. De asemnea se vor respecta reglementarile privind
protectia datelor cu caracter personal.
Art. 2. Durata campaniei şi aria de desfășurare
Această campanie se va desfășura în toate punctele de lucru ale SC MAGISTRA FARM SRL (Dorohoi,
Darabani, Viișoara, Pomârla, Broscăuți, Mileanca, Concesti), în perioada 15 iulie 2020 – 15 octombrie 2020.
Art. 3. Mecanismul campaniei
Pentru a participa la campania ”Castiga cu Magistra”, clienții SC MAGISTRA FARM SRL, trebuie să
detina un card de fidelitate Magistra, si sa acumuleze pe acesta 500 puncte in perioada campaniei: 15 iulie 2020
– 15 octombrie 2020.
La orice bon fiscal emis folosind cardul de fidelitate, de la oricare punct de lucru al SC MAGISTRA
FARM SRL, se vor acumula puncte(1 leu = 1 punct). Valoare care se transforma in puncte este cea a restului de
plata de pe bonul fiscal. ATENTIE: nu se vor cumula zecimalele! De exemplu: la un bon fiscal cu rest de plata
12,75 lei, se vor acumula 12 de puncte, daca pe acelasi card se va emite un alt bon fiscal cu rest de plata 10,45
lei, se vor acumula inca 10 puncte, totalul fiind de 22 de puncte.
Pentru a participa la campania curenta, trebuie acumulate, pe cardul de fidelitate Magistra, 500 de puncte.
Pentru mai multe deltatii privind cardul de fidelitate Magistra, consultati regulamentul cardului de
fidelitate Magistra disponibil in farmacii, pe site, www.magistrafarm.ro si pe facebook.com/farmaciamagistra.
La fiecare 500 puncte acumulate pe un singur card de fidelitate Magistra, participantul va primi, la
alegere, in limita stocului disponibil, unul din urmatoarele cadouri:
- Set de ingrijire personala 7 piese, Everestus, 20IAN369, Microfibra Nylon, Gri;
- Set de prim ajutor cu husa de protectie, poliester, metal, Everestus, TSPA16, alb.
Cadoul se va acorda pe loc, in limita stocului disponibil, atunci cand participantul a acumulat pe un
singur card de fidelitate 500 puncte, atentie, nu se pot acumula puncte de pe mai multe carduri de fidelitate
chiar daca sunt pe acelasi utilizator.
Participantii care au acumulat 500 puncte pe cardul de fidelitate Magistra au posibilitatea de a se inscrie la
marea extragere din 16 octombrie 2020, completand un talon de participare. Talonul contine o serie de
identificare unica si se va completa cu urmatoarele date: nume, prenume, telefon. Completand acest talon
participantul este de acord cu prezentul regulament si cu prelucrarea datelor cu caracter personal privind aceasta
campanie, aceste date fiind folosite doar in scopul determinarii castigatorilor, datele personale nu vor fi
transmise sau folosite in alte scopuri.
Daca pana la data de 15 octombrie cele 1000 de cadouri se epuizeaza, participantul va avea posibilitatea
de a completa un talon de participare la extragerea din 16 octombrie 2020 daca acumuleaza 500 de puncte pe
cardul de fidelitate.
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In data de 16 octombrie 2020 se vor introduce toate taloanele de participare intr-o urna si se vor efectua 20 de
extrageri, premiile fiind: 10 X telefon mobil Samsung Galaxy A41 si 10 X tableta Samsung Galaxy Tab A.
Fiecare talon de participare extras va fi declarat castigator daca are toate datele completate corect. Se vor
efectua 20 de extrageri, primele 10 taloane extrase vor castiga un telefon mobil, iar urmatoarele 10 taloane
extrase vor castiga o tableta. Atentie: premiul nu este la alegere! Un participant poate castiga mai multe
premii daca are mai multe taloane de participare completate.
Art. 4. Dreptul de participare
Campania ”Castiga cu MAGISTRA” se desfășoară pe întreg teritoriul României și au drept de participare
toți cei care detin card de fildelitate Magistra si achiziționează produse de la farmaciile Magistra, acumuland
500 de puncte. Nu au drept de participare la această campanie angajații Organizatorilor, precum şi cei ai
partenerilor acestuia, care sunt implicați în organizarea și desfășurarea concursului, și nici până la rudele de
gradul IV ale persoanelor fizice generic individualizate anterior. În cazul unor potențiale litigii apărute între
Organizatori și participanții la campanie, acestea vor fi soluționate pe cale amiabilă. În caz contrar, litigiul va fi
inaintat spre soluționare instanțelor judecătorești competente române de la sediul Organizatorilor.
In momentul acumularii de 500 puncte pe cardul de fidelitate, participantul ca primi pe loc cadoul
selectat, in limita stocului disponibil, si are posibilitatea de a completa talonul de participare la extragerea din
16 octombrie 2020. Daca stocul cadourile se epuizeaza si totusi participantul a acumulat 500 de puncte pe
cardul de fidelitate, are posibilitatea de a participa la extragerea din 16 octombrie 2020 daca completeaza un
talon de participare.
Pe talonul de participare se va completa, în clar, numele, prenumele si numărul de telefon al
participantului.
Se pot primi mai multe cadouri, si se pot completa mai multe taloane de participare, la fiecare 500
de puncte acumulate pe un singur card de fidelitate Magistra.
La fiecare punct de lucru este amplasat un model de completare corecta a talonului de participare, precum
și prezentul regulamentul de participare.
Pentru a verifica cate puncte sunt acumulate pe cardul de fidelitate orice posesor al acestuia trebuie sa se
prezinte la oricare punct de lucru al SC Magistra Farm SRL si sa solicite aceasta informatie farmacistului sau
asistentului de farmacie. Acestia au obligatia de ai comunica cate puncte sunt acumulate pe cardul de fidelitate
gratuit. Aceasta informatie se va oferi fara a perturba activitatea din farmacie.
Participantii au, conform Legii 677/2001, urmatoarele drepturi: dreptul la informare (art.12), dreptul de
acces la date (art.13), dreptul de interventie asupra datelor (art.14) si dreptul de opozitie la prelucrarea datelor
(art. 15), dreptul de a nu fi suspus unei decizii individuale ( art. 17) si dreptul de a se adresa justitiei( art. 18),
dreptul de a solicita, la cerere stergerea datelor din baza de date.
Astfel, la cererea scrisa a Participantilor, datata si semnata, expediata pe adresa Organizatorului, acesta se
obliga: (a) sa confirme solicitantului daca prelucreaza sau nu date cu caracter personal ale acestuia, in mod
gratuit; (b) sa rectifice, actualizeze, stearga etc., date a caror prelucrare nu este conforma cu dispozitiile Legii
nr. 677/2001; si/sau (c) sa inceteze prelucrarea datelor cu caracter personal ale solicitantului.
in cererea formulata, Participantul poate arata daca doreste ca informatiile sa ii fie comunicate la o anumita
adresa, care poate fi si posta electronica, sau printr-un serviciu de corespondenta care sa asigure ca predarea i se
va face numai personal.
Art.5. Desemnarea castigatorilor
La 500 puncte acumulate, pe un singur card de fidelitate Magistra, participantul va primi pe loc cadoul
selectat, in limita stocului disponibil, si are posibilitatea de a completa un talon de participare la extragerea din
16 octombrie 2020.
Se vor efectua 20 extrageri, unde se vor acorda 10 X telefon mobil Samsung Galaxy A41 si 10 X tableta
Samsung Galaxy Tab A.
Extragerile vor avea loc în data de 16 octombrie 2020, la Farmacia Magistra din Dorohoi, B-dul Victoriei
Nr. 23 Bl. F6-F7, parter, judet Botosani la ora 12:00.
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Câștigătorii vor fi contactați telefonic la numărul notat pe talonul de participare.
Dacă în 48 de ore câștigătorul nu poate fi contactat telefonic din diverse motive (lipsă semnal, telefon
închis sau număr telefon de pe talon greșit) se va organiza o altă extragere.
Data limită pentru revendicarea premiului este de 72 de ore din momentul anunțării. În situația în care
câștigătorul nu revendică premiul se va realiza o a doua extragere.
Art. 7. Acordarea premiilor
Premii:
- Set de ingrijire personala 7 piese, Everestus, 20IAN369, Microfibra Nylon, Gri – 500 bucati
- Set de prim ajutor cu husa de protectie, poliester, metal, Everestus, TSPA16, alb – 500 bucati
- Telefon SAMSUNG Galaxy A41, 64GB, 4GB RAM, Dual SIM, Prism Crush Black – 10 bucati
- Tableta SAMSUNG Galaxy Tab A (2019) T515, 10.1", 32GB, 2GB RAM, Wi-Fi + 4G, Black – 10
bucati.
- Husa Flip Cover pentru tableta 10.1", HAMA Piscine 173580, Negru - 10 bucati
- Husa Galaxy A41 Black ASHPA415TBEGEU - 10 bucati
Valoarea totala a premiilor fiind : 47505.30 lei(TVA inclus).
Organizatorul se obligă la plata tuturor taxelor și impozitelor privind campania ”Castiga cu Magistra”.
Pentru ridicarea premiilor, clientul trebuie să se prezinte la punctul de lucru la care a depus talonul, cu
cartea de identitate sau buletinul de identitate, premiul fiind inmanat dupa semnarea unui proces verbal de
predare primire, intocmit in 2 exemplare originale, cate unul pentru fiecare parte.
În cazul în care câștigătorul este minor sau o persoană lipsită de capacitate de exercițiu sau cu capacitate
de exercițiu restrânsă, acesta este îndreptățit să intre în posesia premiului numai dacă este însoțit de un părinte
sau de reprezentantul legal; acesta din urma va semna o declarație prin care Organizatorii sunt absolviți de orice
răspundere decurgând din acordarea premiului precum și de plata oricăror daune sau alte pretenții de orice
natură legate de premiul obținut.
Atenție: În cadrul acestei campanii nu este posibilă înlocuirea premiului cu contravaloarea acestuia în
bani sau cu alte beneficii.
Art.8. Limitarea răspunderii
Concursul este destinat tuturor clienților SC MAGISTRA FARM SRL. În consecință, Organizatorii nu
vor fi ținuți în nici un fel responsabili pentru nici una dintre situațiile următoare ( lista NU este exhaustivă, ci
doar exemplificativă):
- oricare disfuncționalitate a rețelelor de electricitate, de telefonie fixă sau mobilă etc. care împiedica buna
derulare/funcționare a campaniei (operatorul de telefonie mobilă, EON etc.)
- defecțiunea oricărui material de recepție sau a liniilor de comunicație.
Organizatorul iși rezervă dreptul de a modifica prezentul regulament, modificarea producându-și efectele
din momentul publicării respectivei informații la punctele de lucru, pe pagina de internet www.magistrafarm.ro
si pe facebook.com/farmaciamagistra.
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