
REGULAMENT COMERCIAL 
”SCRISOAREA MOSULUI” 
15.11.2019 – 18.12.2019 

 
 
 
Art. 1. ORGANIZATOR 
Organizatorul concursului ”SCRISOAREA Mosului” este HOME DECOSTYLE SRL., persoană juridică română cu sediul 
în Cluj-Napoca, Bd. Muncii nr. 18, jud.Cluj, înmatriculata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J12/4374/2004, Cod 
fiscal RO16994992, capital social 5.500.000 lei, cont bancar nr. RO85 BTRL 0130 1202 S635 01XX deschis la Banca 
Transilvania Cluj, reprezentata prin Halmai Zoltan Jozsef in calitate de Director Comercial. 
 
Art. 2. DURATA ŞI LOCUL DESFĂŞURĂRII CONCURSULUI 
Concursul ”Scrisoarea Mosului” se desfăşoară în perioada 15.11.2019 – 10.12.2019 (inclusiv)  in cele doua magazine 
Chic Ville din Cluj-Napoca, situate la adresa: Piata Unirii nr. 13 si in incinta Iulius Mall (Str. Al Vaida Voievod nr. 53 B)  
la parter și este supusă unor termene si condiții. 
 
Art. 3. DREPT DE PARTICIPARE 
Au drept de participare copiii avand varsta cuprinsa intre 2 si 10 ani, inscrisi de parinti prin completarea Formularului 
de inscriere in magazinele participane, cu excepţia angajaţilor Organizatorului, ai terţilor implicaţi în organizarea si 
derularea concursului, precum şi a membrilor familiilor acestora pana la gradul al II-lea inclusiv (copii, parinti, 
frati/surori, sot/sotie). 
Pentru a putea participa la concurs participanții trebuie sa îndeplinească cumulativ următoarele condiții: 
• să aibă varsta cuprinsa intre 2-10 ani; 

• sa fie inscris in concurs de catre un parinte; 
• parintele sa nu fie angajat al Organizatorului; 
• sa completeze în perioada 15.11.2019- 10.12.2019 Formularul de inscriere la concurs, care sa contina date 
complete si corecte solicitate, in unul din cele 2 magazine ale organizatorului: Chic Ville din Piata Unirii nr. 13 si Chic 
Ville Iulius Mall la parter (Str. Al Vaida Voievod nr. 53 B); 
• sa depuna Formularul de inscriere semnat de parinte, impreuna cu scrisoarea sau desenul in una din cele 2 
urne aflate in incinta magazinelor Chic Ville, pana cel mai tarziu in data de 10.12.2019; 
 
Participarea la concurs presupune cunoaşterea şi acceptarea de catre parintii copiilor care participa la acest concurs, 
a tuturor prevederilor, termenilor şi condiţiilor prezentului Regulament de desfăşurare. 
Participanţii trebuie să corespundă cerinţelor de mai sus, în caz contrar fiind descalificaţi. 
Organizatorul isi rezerva dreptul de a inlatura orice tentativa de frauda sau incalcare a prezentului Regulament prin 
restrictionarea accesului de a participa la acest concurs a persoanelor care incearca sa fraudeze sau prin eliminarea 
lor ulterioara. 
 
Art. 4. MECANISMUL CONCURSULUI  
A. Inscrierea 
Incepand cu data de 15.11.2019 (inclusiv) si pana in data de 10.12.2019 (inclusiv), copiii insotiti de parinti se vor 
prezenta in unul din cele 2 magazine Chicville si vor solicita in magazin un Formular de inscriere in concurs. 
Formularul semnat de parinte, impreuna cu desenul sau scrisoarea copilului vor fi depuse in urnele aflate in 
magazinele ChicVille pregatite in acest scop, pana cel mai tarziu in data de 10.12.2019. 
Pentru ca participarea la concurs sa fie considerata valida, Formularul de inscriere trebuie sa fie complet si corect si 
sa contina urmatoarele informatii: numele si prenumele copilului, varsta copilului si numarul de telefon de contact 
al parintelui, semnatura.  
Fiecare participant poate sa se inscrie in concurs o singura data, cu o scrisoare sau cu un desen. 
 
B. Desenul sau scrisoarea 
Vor fi luate in considerare desenele si scrisorile care indeplinesc urmatoarele conditii: 
- respecta tematicile stabilite de Organizator: ,, Cel mai Chic cadou de Craciun” 
- sa nu includa continut licentios, imoral sau antisocial; 



- sa nu contina cuvinte sau simboluri obscene sau care sunt jignitoare pentru persoane de o anumita rasa, etnie, 
religie, orientare sexuala sau grup socio-economic; 
- sa nu contina aluzii/referiri directe sau indirecte la marci de tigarete sau alcool; 
 
Pot participa cu desene, copiii cu varste intre 2 - 6 ani.  
Pot participa cu scrisori copiii cu varsta cuprinsa intre 7 - 10 ani.  
 
C. Evaluarea desenelor si a scrisorilor 
Scrisorile si desenele castigatoare vor fi stabilite de catre o Comisie formata din 3 reprezentanti ai Organizatorului 
desemnati in acest scop si 2 persoane independente, din afara firmei. 
Stabilirea castigatorilor se va realiza in functie de urmatoarele criterii: 

- „Cea mai Chic scrisoare” – va fi stabilita de comisie in functie de punctajul obtinut prin insumarea punctelor 
acordate la  creativitate, originalitate, expresivitate si respectarea tematicii. 

-  „Cel mai Chic desen” – va fi stabilit de comisie in functie de punctajul obtinut prin insumarea punctelor 
acordate la creativitate, originalitate, expresivitate si respectarea tematicii. 
 
Pentru fiecare criteriu se vor acorda punctaje dupa cum urmeaza: 

- Creativitate: puncte de la 1 la 5, unde 1 este cel mai mic punctaj, iar 5 cel mai mare; 
- Originalitate: puncte de la 1 la 5, unde 1 este cel mai mic punctaj, iar 5 cel mai mare; 
- Expresivitate, emotie: puncte de la 1 la 5, unde 1 este cel mai mic punctaj, iar 5 cel mai mare; 
- Respectarea tematicii: puncte de la 1 la 5, unde 1 este cel mai mic punctaj, iar 5 cel mai mare; 

 
In cazul in care dupa acordarea notelor vor fi mai multi participanti cu acelasi punctaj, departajarea se va face pe 
baza notei celei mai mari de la Creativitate. 
 
D. Premiile 
Se va organiza o runda de premiere, in cadrul careia se vor acorda un total de 10 premii pentru ambele magazine, 5 
pentru fiecare segment de varsta si pe fiecare din cele 2 categorii – desene si scrisori . 
Valoarea totala a premiilor este de 950,80 lei cu TVA inclus. 
Desemnarea castigatorilor va avea loc in data de 18 decembrie 2019. 
 
Nu este posibila inlocuirea premiului castigat cu alte beneficii si nu se poate solicita contravaloarea acestuia in bani. 
 

 
E. Anuntarea castigatorilor si predarea a premiilor 
Anuntarea castigatorilor se va realiza in termen de 0-2 zile de la data desemnarii, prin contactarea parintelui copilului 
castigator pe adresa de email sau la numarul de telefon specificat in Formularul de inscriere, precum si prin postarea 
desenelor si a scrisorilor castigatoare si a numelui copiilor, pe pagina de facebook 
(https://www.facebook.com/ChicVille.ro/ ) si pe pagina Instagram (https://www.instagram.com/chicville.etc/ ) a 
organizatorului. 
Premiile vor fi ridicate de catre copiii castigatori, insotiti de parinte, din magazinul Chic Ville din Piata Unirii nr 13, pe 
baza unui proces verbal de predare primire, semnat de parintele copilului care a castigat. 
 
Pentru a intra in posesia premiului, castigatorul trebuie: 

- sa poata fi contactat pe adresa de email sau la numarul de telefon cu care s-a inscris in concurs, in termen 
de 0-2 zile lucratoare de la data desemnarii (respectiv publicarea pe platformele social media a 
organizatorului). In cazul in care parintele copilului desemnat potential castigator nu raspunde la telefon 
nici la a 5-a incercare, acesta va fi declarat invalidat si va pierde orice drepturi decurgand din prezentul 
Regulament. 

- in momentul contactarii acestuia, parintele contactat desemnat potential castigator trebuie sa declare 
numele, prenumele si varsat copilului participant. 

- sa se prezinte in termen de 5 zile de la data contactarii, impreuna cu copilul participant la magazinul Chicville 
din Cluj-Napoca, Piata Unirii nr.13 si sa semneze PV de predare-primire a premiului; 

 

https://www.facebook.com/ChicVille.ro/
https://www.instagram.com/chicville.etc/


Premiile care nu vor putea fi acordate castigatorilor desemnati initial, vor fi acordate participantilor urmatori, 
denumiti rezerve in ordinea descrescatoare a punctajului cumulat. 
 
Art.6. FOLOSIREA DESENELOR SI A SCRISORILOR 
Participantii la concurs trebuie sa respecte legislatia privind drepturile de autor. Depunerea unui desen sau a unei 
scrisori de catre un participant presupune automat ca respectiva persoana are toate drepturile asupra respectivului 
material. 
Depunerea desenelor si scrisorilor in urne implica acordul participantului si al parintelui dat Organizatorului de a 
publica materialul pe pagina de facebook (https://www.facebook.com/ChicVille.ro/) si pe pagina Instagram 
(https://www.instagram.com/chicville.etc/ ) a organizatorului, in format digital fara niciun fel de plata aferenta. 
 
Art.7. LITIGII 
În cazul unor litigii apărute între Organizator şi clienţi, acestea vor fi soluţionate pe cale amiabilă. Dacă nu este 
posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părţile implicate în litigiu vor înainta litigiul spre soluţionare instanţelor 
competente de la sediul Organizatorului. 
 
Art. 8. PRELUCRAREA  ŞI STOCAREA DATELOR PERSONALE 
8.1 Datele cu caracter personal furnizate de catre participanti cu ocazia participarii la concurs, respectiv numele si 
prenumele  copilului si al parintelui, varsta copilului si numarul de telefon al parintelui sunt utilizate de catre noi 
exclusiv in scopul: 
(I) organizarii si desfasurarii concursului; 
(II) participarii la concurs a persoanelor vizate; 
(III) desemnarii, contactarii si validarii castigatorilor; 
(IV) atribuirii premiilor; 
(V) solutionarii cererilor participantilor la concurs; 
(VI) solutionarii oricaror litigii/solicitari in legatura cu concursul. 
8.2. Temeiul juridic al prelucrarii: 
Datele cu caracter personal vor fi prelucrate in principal in temeiul consimtamantului participantilor la concurs de a 
se inscrie si de a participa la prezentul concurs cu respectarea si acceptarea prevederilor Regulamentului comercial 
si de a li se oferi, daca va fi cazul, produsele acordate ca premii in cadrul concursului. 
Datele cu caracter personal vor fi prelucrate si in temeiul interesului legitim al Operatorului, cum ar fi: exercitarea 
sau apararea drepturilor sau intereselor noastre sau ale altor persoane inaintea instantelor de judecata, a 
executorilor judecatoresti, a notarilor publici, a altor autoritati publice, a tribunalelor arbitrale, a mediatorilor sau a 
altor organisme publice sau private care soluționează dispute, a avocatilor, consultantilor nostri etc. 
Refuzul participantilor de a furniza datele cu caracter personal si/sau de a permite prelucrarea acestora determina 
imposibilitatea organizarii si desfasurarii concursului, participarii la concurs si oferirii produselor, precum si 
imposibilitatea realizarii intereselor legitime ale Operatorului. 
8.3. Operatorul nu ia decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata a datelor participantilor la concurs (inclusiv 
crearea de profiluri) care sa produca efecte juridice cu privire acestia sau care sa afecteze intr-un mod similar într-o 
masura semnificativa. 
8.4. In vederea realizarii scopurilor mentionate mai sus, pot avea acces la datele dvs. Imputernicitul organizatorului 
Home Decostyle SRL, autoritatile competente in cazurile in care Operatorul trebuie sa respecte obligatiile impuse de 
legislatia in vigoare. 
Datele personale vor mai putea fi dezvaluite, numai in masura in care este necesar, urmatoarelor categorii de terti, 
in temeiul unui angajament contractual privind confidentialitatea si pastrarea in siguranta a acestor date, din 
urmatoarele categorii: furnizori de servicii IT si furnizorii de servicii de asistenta aferenti, inclusiv furnizorii de servicii 
de telecomunicatii, recuperare date, servicii de securitate informatica; alte entitati cum ar fi contabili, auditori, 
avocati sau alti experti externi, in cazul in care activitatea lor necesita aceste informatii. 
8.5.  In conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce 
priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 
95/46/CE, aveti urmatoarele drepturi, pe care le puteti exercita prin transmiterea unei scrisori la adresa sediului 
social sau pe adresa de e-mail protectiadatelor@chicville.ro  in atentia responsabilului de protectia datelor: dreptul 
la informare, de acces, interventie, rectificare si portare cu privire la datele pe care ni le furnizati, puteti sa limitati 
prelucrarea realizata de noi, aveti dreptul la opozitie si chiar sa solicitati stergerea datelor. De asemenea, aveti 
dreptul sa nu faceti obiectul unei decizii bazate excusiv pe prelucrarea automata si sa formulate o plangere la 

https://www.facebook.com/ChicVille.ro/
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Autoritatea Nationala de Supraveghere a datelor cu character personal, in cazul in care va simtiti lezat de prelucrarea 
datelor dvs. personale. In situatia in care prelucrarea datelor cu caracter personal s-a efectuat pe baza 
consimtamantului dvs., aveti dreptul de a va retrage oricand consimtamantul, in mod gratuit, pe aceeasi cale prin 
care v-ati extrimat-o. 
8.6. Mentionam ca vom pastra datele dvs. personale colectate prin participarea la rezentul concurs numai atata timp 
cat sunt necesare atingerii scopurilor mentionate mai sus ori pentru perioada prevazuta de legislatia in vigoare. 
8.7. Pentru mai multe detalii cititi Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal afisat pe site-ul 
www.chicville.ro. 
 
Art. 9. FORŢA MAJORĂ 
Pentru scopul acestui Regulament, forţa majoră înseamnă orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau 
prevăzut de către Organizator şi a cărui apariţie îl pune pe acesta din urmă în imposibilitatea de a-şi îndeplini 
obligaţiile asumate prin Regulament. 
Organizatorul, dacă invocă forţa majoră, este obligat să comunice participanţilor la concurs, în termen de 5 (cinci) 
zile de la apariţia cazului de forţă majoră, existenţa acestuia. 
 
Art. 9.  DIVERSE 
Prezentul regulament este intocmit in conformitate cu prevederile art.46 din Ordonanta Guvernului nr. 99/2000 
privind comercializarea produselor şi serviciilor de piata, cu modificări şi completări.  
Acest regulament oficial este întocmit de HOME DECOSTYLE SRL. Si poate fi consultat in mod gratuit in magazinele 
participante, pe site-ul organizatorului www.chicville.ro si pe pagina de facebook  
https://www.facebook.com/ChicVille.ro/, începând cu data de 15.11.2019. Totodată, un exemplar al regulamentului 
poate fi solicitat în scris la adresa sediului social din Cluj-Napoca, B-dul Muncii nr. 18, judet Cluj, pe e-mail la adresa 
office@chicville.ro sau numărul de telefon 0264-450.450. 
Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica modul de derulare a concursului, dreptul de a întrerupe oricând 
desfăşurarea acesteia, precum şi dreptul de a modifica şi/sau de a schimba şi/sau de a completa prezentul 
Regulament fără ca participanţii să aibă dreptul la despăgubiri. 
Cu excepţia cazurilor în care Regulamentul prevede altfel, toate şi oricare dintre modificările Regulamentului vor 
intra în vigoare numai după ce ele sunt afişate pe site-ul www.chicville.ro si pe pagina de facebook  
https://www.facebook.com/ChicVille.ro/. 
În cazul unor erori de tipar sau altfel de erori, Organizatorul şi orice altă persoană fizică sau juridică implicată sunt 
exoneraţi de orice răspundere. 
 
 
 
HOME DECOSTYLE SRL  
Data 11.11.2019 
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