
 

Regulament 

Tombola de Crăciun TummyTox 2022 

 

Acest Regulament face referință la Tombola de Crăciun TummyTox 2022 ("Tombola"), organizată de 

SENSILAB d. o. o., Verovškova ulica 55a, 1000 Ljubljana, Slovenia, VAT ID: SI27404927 ("TummyTox"). 

 

1. Perioada Tombolei 

1.1 Tombola este un concurs promoțional sponsorizat de TummyTox (denumit "Sponsor").  

1.2 Tombola este deschisă rezidenților legali din România care au 18 ani sau mai mult la momentul 

înscrierii.  

1.3 Tombola începe pe 7 decembrie 2022 la ora 00:00:01 și se încheie pe 31 decembrie 2022 la 

23:59:59 ("Perioada Tombolei").  

1.4. Câștigătorul va fi selectat în conformitate cu cerințele stabilite mai jos, contactat prin e-mail 

până la data de 7 ianuarie 2023 și anunțat în termen de 48 de ore de la contact.  

  

2. Cum poți participa 

2.1 La Tombolă se poate participa prin intermediul paginii de Facebook a Sponsorului sau prin 

înscrierea prin intermediul formularului online de la https://tummytox.ro/xmas-giveaway-22.  

Pentru a participa la Tombolă, trebuie să precizezi numele complet și o adresă de e-mail validă.   

2.2 Înscrierile sunt valabile doar dacă sunt trimise în timpul perioadei de desfășurare a Tombolei. 

Este permisă doar o singură înscriere pentru fiecare adresă de e-mail.    

2.3 Vor fi luate în considerare doar înscrierile din România.   

2.4 Prin înscrierea la Tombolă, ne permiți să folosim adresa ta de e-mail în scopuri promoționale și 

oferte speciale și să te contactăm în cazul în care ești câștigător al Tombolei.   

2.5. Participarea va fi admisă numai dacă îndeplinește cerințele de mai sus.   

  

3. Premii 

3.1. Premiul oferit în urma câștigării acestei Tombole este un pachet cu produse de sănătate, 

frumusețe și bunăstare oferit de către Sponsor.  

3.2. Sunt oferite în total 10 premii.   

https://tummytox.ro/xmas-giveaway-22


3.3. Premiile nu pot fi înlocuite sau schimbate cu bani, cedate sau transferate de către câștigător. 

  

4. Selecția câștigătorilor 

4.1. Câștigătorii vor fi selectați prin tragere la sorți din toate înscrierile eligibile, sub supravegherea 

Sponsorului.  

4.2. Vor fi selectați 10 câștigători și 5 câștigători alternativi. În cazul în care câștigătorul nu revendică 

premiul în termen de 48 de ore de la momentul în care a fost trimisă notificarea de atribuire sau 

refuză să îl revendice, Sponsorul are dreptul de a acorda premiul unui câștigător alternativ care 

îndeplinește cerințele specificate la punctul 2 de mai sus.  

4.3. Toate datele transmise Sponsorului trebuie să fie corecte și complete. În caz contrar, 

câștigătorul poate fi considerat neeligibil, iar premiul poate fi anulat.  

4.4. În cazul în care câștigătorul alternativ nu revendică premiul în termen de 48 de ore de la 

momentul în care a fost trimisă notificarea de atribuire, Sponsorul își rezervă dreptul de a nu 

proceda la nicio altă selecție a vreunui câștigător.  

  

5. Comunicarea  

5.1 Principalele mijloace de comunicare pentru această Tombolă sunt site-ul oficial al Sponsorului, 

rețelele de socializare ale Sponsorului și site-ul Tombolei.  

5.2 Câștigătorii premiilor vor fi anunțați pe site-ul Tombolei după ce vor fi informați prin e-mail la 

finalul perioadei de desfășurare a Tombolei. 

  

6. Protecția datelor 

6.1 Sponsorul este entitatea responsabilă pentru colectarea datelor cu caracter personal ale 

participanților și pentru asigurarea unui tratament sigur, responsabil și confidențial al acestora.   

6.2 Informații detaliate privind protecția datelor pot fi găsite în Politica de confidențialitate a 

Sponsorului (https://www.tummytox.ro/politica-de-confidentialitate). 

  

7. Condiții generale 

7.1 Sponsorul își rezervă dreptul de a modifica, suspenda sau încheia Tombola în situații 

independente de voința sa, fără a compensa participanții.  

7.2 Orice participant care a furnizat informații incorecte va fi exclus din Tombolă.  

7.3 În cazul unei participări frauduloase, Sponsorul își rezervă dreptul de a anula premiul 

câștigătorului și de a selecta un alt câștigător.  

7.4 La propria apreciere și fără notificare prealabilă, Sponsorul își rezervă dreptul de a exclude din 

această Tombolă toate înscrierile care nu respectă aceste reguli, precum și participanții care:  

https://www.tummytox.ro/politica-de-confidentialitate


a) și-au însușit identitatea altei persoane  

(b) au creat și furnizat o adresă de e-mail falsă sau 

c) au furnizat informații false sau incomplete.  

7.5. Sponsorul nu va fi răspunzător pentru orice erori umane sau tehnice care pot apărea sau se pot 

produce în legătură cu Tombola.  

7.6 Administrarea Tombolei este responsabilitatea exclusivă a Sponsorului.  

7.7 În cazul în care apare o situație neprevăzută în aceste reguli, Sponsorul își rezervă dreptul de a 

aduce modificări Tombolei (încheiate sau în curs de desfășurare) și Regulamentului fără o notificare 

prealabilă.  

8. Acceptarea Regulamentului 

8.1. Participarea la Tombolă presupune cunoașterea și acceptarea deplină și fără rezerve a 

Regulamentului. 

9. Litigii 

9.1 Toate cazurile neprevăzute în Regulament și orice modificări vor fi discutate și rezolvate de către 

Sponsor.   

 

Dacă aveți întrebări sau nelămuriri cu privire la acest Regulament, vă rugăm să luați legătura cu 

echipa noastră de asistență pentru clienți prin e-mail la [info@tummytox.ro] și să includeți în 

subiect "Suport Tombolă". 

mailto:info@tummytox.ro

