
 
 

Regulamentul Concursului - Giveaway folii geamuri LLumar!  
Câștigă protecție solară pe viață!  

  
1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI SI REGULAMENTUL  

1.1. Concursul este organizat si desfasurat de Salstar SRL, cu sediul in Cluj-Napoca, str. 
Plevnei nr 42, cod 400394, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr J12/196/2000, 
avand Codul Unic de Inregistrare RO12716098, denumit in continuare Organizator. 
1.2. Concursul se va derula in conformitate cu prevederile prezentului Regulament, ai carui 
termeni si conditii sunt obligatorii pentru toti participantii. 
1.3. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica oricand Regulamentul, urmand ca astfel de 
modificari sa intre in vigoare in momentul comunicarii lor prealabile catre participant prin 
afisare atat pe website-ul companiei https://www.masterfol.ro/termeni-si-conditii cat si pe 
pagina de Facebook Masterfol Cluj. 

 
2. DURATA CONCURSULUI 

2.1. Concursul se desfasoara in perioada 23 Iulie 2020 – 09 August 2020. 
 
3. DREPTUL SI CONDITIILE DE PARTICIPARE LA CONCURS 

3.1. Concursul este accesibil tuturor persoanelor fizice care au implinit 18 ani, indiferent de 
nationalitate, cetatenie, domiciliu, rasa, sex sau religie, care se afla pe teritoriul Romaniei si 
detin urmatoarele:  

- un cont activ pe platforma de socializare www.facebook.com.   
- permis de conducere 
- un autoturism. 

3.2. Nu pot participa la concurs angajatii Organizatorului, ai societatilor din grupul 
Organizatorului, sotul/sotia si nici rudele de gradul I si II ale persoanelor mentionate anterior. 
In cazul in care, in cadrul tragerii la sorti se vor extrage aceste persoane, rezultatele vor fi 
declarate invalide. 
3.3. Organizatorul isi rezerva dreptul de a exclude din Concurs participantii care, prin 
comentariul lasat, incalca sau lezeaza bunele moravuri, practicile comerciale Masterfol si/sau 
imaginea Organizatorului. 

 
4. MECANISMUL CONCURSULUI 

4.1. Fiecare persoana care, in perioada 23 Iulie 2020 – 09 August 2020: 
- Urmareste (Apreciaza) prin LIKE pagina de Facebook Masterfol Cluj 

(www.facebook.com/masterfolcluj)  
și  

- Eticheteaza cel putin 2 prieteni printr-un comentariu la postarea de promovare a 
evenimentului de pe pagina de Facebook al Organizatorului,  

și  
- Distribuie (Share) postarea de promovare a evenimentului,  

 
va fi inscris automat in tragerea la sorti pentru premiul indicat la Capitolul 5 al prezentului 
regulament. 
 
Inscrierea in Concurs prin modalitatea prezentata anterior, reprezinta consimtamantul 
persoanei pentru prelucrarea de catre organizator a datelor sale cu caracter personal, in 
conditiile prevazute detaliat in cadrul art. 7. 

 

https://www.masterfol.ro/termeni-si-conditii
http://www.facebook.com/
http://www.facebook.com/masterfolcluj


4.2. Fiecare participant se poate inregistra de mai multe ori in Concurs prin metoda 
mentionata mai sus, prin intermediul unui singur cont de Facebook. Participantii pot posta 
mai multe comentarii in care eticheteaza 2 persoane iar prin fiecare comment vor avea o 
noua inscriere la concurs, cu conditia ca persoanele etichetate sa nu fie aceleasi. 
4.3. Organizatorul nu isi asuma nicio raspundere pentru cazul in care persoana nominalizata 
si/sau etichetata cu ocazia postarii comentariului aferent inscrierii in Concurs reclama 
aceasta nominalizare/etichetare. Etichetarile se supun in totalitate termenilor si conditiilor de 
utilizare, precum si politicii de confidentialitate a retelei de socializare Facebook.  
4.4. Premiul va fi acordat in urma unei trageri la sorti efectuate prin intermediul platformei 
Comment Picker la data de 10 August 2020. Vor fi trasi la sorti 1 castigator si 2 rezerve (in 
cazul in care castigatorul nu poate beneficia de premiu din motive independente de 
Organizator, acesta va fi invalidat iar premiul va fi acordat urmatoarei rezerve). 
4.5. Castigatorul va fi anuntat de catre Masterfol printr-o postare Facebook. In termen de 2 
zile lucratoare de la data tragerii la sorti prin care acesta a fost desemnat câștigător, trebuie 
să contacteze Organizatorul printr-un mesaj privat pe pagina de Facebook Masterfol Cluj.  
4.6. Acceptarea premiului trebuie comunicata organizatorului de catre castigatorul anuntat in 
termen de 2 zi lucratoare de la momentul anuntarii sale. 
In caz contrar sau in cazul in care castigatorul desemnat nu poate fi contactat, premiul va fi 
invalidat si se va acorda urmatoarei rezerve. 
4.6. Premiul va fi inmanat catre persoana castigatoare prin intermediul sediului Masterfol 
numai dupa ce castigatorul a fost informat in prealabil si isi da acordul sa primeasca premiul. 
4.7. Castigatorul nu poate solicita inlocuirea premiului cu valoarea sa in bani sau cu un alt tip 
de premiu. 

 
5. PREMIUL OFERIT  

Concursul presupune acordarea urmatorului premiu: 
5.1. Infolierea geamurilor de pe  masina castigatorului, cu pachetul de folii LLumar InfraRedX. 
Acesta contine urmatoarele: 
Geamuri fata: Folii LLumar omologate din seria AIR 90. 
Geamuri spate + luneta: Folii LLumar omologate din seria IRX alegand una din transparentele 
disponibile: 5%, 15%, 35%, 50%.  
5.2. Valoarea premiului este între 1090 - 1670 lei. Costul exact al premiului se stabilește după 
ce câștigătorul comunica modelul mașinii sale (preturile foliilor diferă de la model la model).  
5.3. Infolierea geamurilor se executa la sediul Masterfol din Cluj-Napoca de pe str Plevnei nr 
42. Data infolierii se stabilește de comun acord cu câștigătorul.  
5.4. Garantii: Garantie pe viata pentru foliile LLumar - codurile IRX. (Garantie pe viata, 
însemnând garantie nelimitata valabila pentru proprietarul care a comandat lucrarea. În cazul 
vânzarii masinii, garantia este de 12 ani de la data executiei lucrarii.) Pentru foliile de pe 
geamurile din fata cu codul AIR90, garantia este de 12 ani. 
5.5. Infolierea geamurilor sunt valabile doar pentru autoturisme. Sunt excluse autoutilitare, 
autocare, microbuze, camioane, cap tractoare, utilaje agricole, etc 

 
6. TAXE SI IMPOZITE 

6.1. Organizatorul este raspunzator de plata taxelor, impozitelor sau al obligatiilor financiare 
de orice fel legate de premiul oferit. 

 
7. PROTECTIA IN CAZUL PRELUCRARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

Datele cu caracter personal ale participantilor la concurs vor fi prelucrate in conformitate cu 
prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 
aprilie 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. 
7.1. Datele cu caracter personal ale participantilor vor fi prelucrate de catre Salstar SRL (cu 
datele de contact detaliate la art. 1.1), in calitate de organizator al Concursului 
7.2. Scopul prelucrarii 
Datele cu caracter personal ale participantilor la concurs vor fi prelucrate de catre Operator, in 
vederea: 
1) organizarii si desfasurarii concursului; 
2) desemnarii si validarii castigatorului; 
3) atribuirii/transmiterii premiului 
4) intocmirea documentelor necesare pentru facturare si impozitare a premiului in 
conformitate cu cele mentionate la punctul 6. 
Va rugam sa aveti in vedere ca datele cu caracter personal ale castigatorului, in cazul in care 
acesta este client Masterfol, se va realiza in conformitate cu prevederile Notei de informare 
generale privind prelucrarea si protectia datelor cu caracter personal apartinand clientilor 
Masterfol, pe care o puteti regasi pe website-ul companiei - 
https://www.masterfol.ro/termeni-si-conditii, sau la cerere in sediul Masterfol.  
7.3.Categoriile de date cu caracter personal prelucrate pentru desfasurarea concursului 
pentru înscrierea si derularea Concursului, inclusiv pentru contactarea participantilor in 
legatura cu prezentul Concurs, Operatorul va prelucra următoarele categorii de date cu 
caracter personal: 
Facebook ID, nume, prenume, adresa, CNP,  Seria CI, numar de telefon. 
7.4.Temeiul legal al prelucrarii 
Temeiul legal al prelucrării acestor date cu caracter personal este consimtamantul 
persoanelor vizate colectat in conformitate cu art. 4.1 din prezentul Regulament Oficial. 
7.5.Destinatarii datelor cu caracter personal 
Pentru extragerea castigatorului se utilizeaza site-ul Comment Picker. Regasiti detalii despre 
politica de confidentialitate Comment Picker aici - 
https://commentpicker.com/privacy-policy.php 
7.6.Drepturile participantilor fata de prelucrarea datelor cu caracter personal 
Organizatorul garanteaza participantilor exercitarea drepturilor prevazute de Regulamentul 
general privind protectia datelor (website-ul companiei - 
https://www.masterfol.ro/termeni-si-conditii  
7.6 Perioada de stocare 
Datele cu caracter personal ale Participantilor vor ramane stocate in pagina de Facebook 
Masterfol Cluj in cadrul comentariilor participantilor care le-au postat. In conformitate cu 
termenii si condiile Facebook, persoanele care au postat aceste comentarii pot sa procedeze 
la stergerea acestora. 

 
8. INCETAREA CONCURSULUI 

Prezentul concurs va putea inceta inainte de termenul prevazut in regulament si in cazul 
producerii unui eveniment de forta majora de natura a face imposibila desfasurarea concursi 
sau daca Organizatorul decide acest fapt, comunicand public respectiva modificare a 
Regulamentului. In cazul in care, in urma unor verificari ulterioare, se constata ca au fost 
incalcate conditiile prevazute in prezentul Regulament, Organizatorul isi rezerva dreptul de a 
retrage premiul acordat. 

 
9. LITIGII 

Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la prezentul concurs se vor rezolva 
pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de 
instantele judecatoresti romane competente. 

https://www.masterfol.ro/termeni-si-conditii
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10. DISPOZITII FINALE 

Prezentul Concurs nu se cumuleaza cu alte concursuri sau campanii ale organizatorului aflate 
in derulare, indiferent de obiectul sau beneficiile acestora, participantii avand dreptul de a 
beneficia la un singur Concurs, la libera alegere a participantilor. 
Participarea la acest concurs implica obligativitatea participantilor de a respecta prevederile 
prezentului Regulament. 

 
SALSTAR SRL 


