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REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PUBLICITARE 
”Scanezi 1 dată, câștigi de 2 ori mai mult” 

derulată în perioada 01.06.2019 - 30.06.2019 
 

Art. 1 - Organizatorii și Regulamentul oficial al campaniei publicitare 
1) Campania publicitară ”Scanezi 1 dată, câștigi de 2 ori mai mult”, denumită în continuare ”Campania”, este 

organizată și desfășurată de către SC MINI FARM SRL cu sediul social în Babadag, str. Republicii 85B, bl. A1, sc. A, 

ap. 1, cod postal 825100, jud. Tulcea, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Tulcea 

sub nr. J36/470/1996, Cod de Identificare Fiscală RO8868896, cont bancar nr. RO23UGBI0000252000686RON 

deschis la Garanti Bank Tulcea, telefon 0240512370, email online@minifarm.ro, operator înscris în Registrul de 

evidență a prelucrării datelor cu caracter personal sub nr. 29472, reprezentată prin administrator Marin Călin, 

denumită în continuare ”Organizator”. 

 

2) Participanții la Campanie sunt obligați să respecte termenii și condițiile prezentului Regulament oficial al 

Campaniei (denumit în continuare ”Regulamentul oficial”). 

 

3) Regulamentul este disponibil în mod gratuit oricărui solicitant, oricând pe perioada Campaniei, prin prezența 

acestuia în farmaciile Minifarm precum și pe site-ul www.minifarm.ro 

 

4) Organizatorul își rezervă dreptul de a completa și / sau modifica Regulamentul oficial, completarea și / sau 

modificarea urmând a fi adusă la cunoștința publică în modalitățile prevăzute la art. 1 alin. 3). 

 

Art. 2 - Teritoriul, logistica și durata de desfășurare a Campaniei 
1) Campania este organizată și se desfășoară în rețeaua de farmacii MINI FARM SRL. 

 

2) Campania va fi lansată și se va desfășura în intervalul calendaristic 1 Iunie 2019 - 30 Iunie 2019 inclusiv, în 

conformitate cu prevederile prezentului Regulament oficial, disponibil gratuit în farmaciile participante precum și 

pe www.minifarm.ro. Campania se desfășoară în cadrul farmaciilor participante, după programul de funcționare 

propriu acestora. În situația în care Organizatorul decide să scurteze / să prelungească / să înceteze această 

Campanie, acest fapt va fi adus la cunoștința publică în modalitățile prevăzute la art. 1 alin. 3). 

 

Art. 3 - Dreptul de participare la Campanie 
1) La Campanie poate participa orice persoană fizică, cu vârsta minimă de 18 ani (denumită în continuare 

”Participant”), care îndeplinește cumulativ următoarele condiții: 

• Achiziționează produse comercializate în farmaciile participante 

• Prin participarea la această Campanie, acceptă integral și liber consimțit prevederile prezentului 

Regulament oficial. 
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2) La Campanie nu au drept de participare: 

a) Angajații Organizatorului și ai farmaciilor participante  

b) Prepușii (inclusiv, însa fără a se limita la angajații) prestatorilor de servicii de orice fel ai Organizatorului, 

care prestează aceste servicii în interiorul sediului social, al punctelor de lucru, al depozitelor, și al oricăror 

imobile/locații în cadrul cărora Organizatorul își desfășoară activitatea. Se aplică prezenta prevedere 

indiferent de tipul de activitate pe care angajații acestor prestatori o desfășoară, sau de timpul pe care îl 

petrec în imobilele/locațiile în cadrul cărora Organizatroul își desfășoară activitatea; 

c) Membrii familiilor prepușilor mentionați la punctele a. – d. de mai sus (însemnând copii, parinți, soț/soție, 

frate/sora); 

 

3) Participarea la această campanie implică cunoașterea și acceptarea integrală, expresă și neechivocă a 

prezentului Regulament oficial. 

 

4) În cazul în care, în urma verificărilor efectuate de către Organizator, rezultă că participarea la Campanie a fost 

fraudată, Organizatorul își rezervă dreptul de a elimina din Campanie acești participanți, de a retrage acestor 

participanți beneficiile obținute ca rezultat al activității lor și / sau să restricționeze participarea la Campanie. 

 

Art. 4 - Mecanismul Campaniei 
1) Participanții trebuie să identifice materialele promoționale Minifarm amplasate, vizibil, în apropierea caselor 

de marcat din cadrul magazinelor Kaufland. Magazinele Kaufland în care sunt prezente materialele Minifarm sunt 

următoarele: Kaufland Obor (Constanța), Kaufland Viile Noi (Constanța), Kaufland Tulcea, Kaufland Năvodari, 

Kaufland Medgidia și Kaufland Saturn Lavrion (Mangalia) 

 

2) Participanții trebuie să scaneze, cu ajutorul unui dispozitiv prevăzut cu cameră foto funcțională  și conectat la 

internet, codul QR prezent pe materialul promoțional amplasat conform descrierii de la art. 4 alin 1. 

 

3) În urma scanării codului QR, participanții sunt redirecționați către pagina web a Campaniei. În această pagină 

web participanții au posibilitatea de a genera și descărca sau de a trimite la adresa de email personală codul de 

bare generat de către pagina web a Campaniei. 

 

4) Codul de bare va fi prezentat de către Participanți, pentru scanare, în oricare dintre farmaciile participante în 

Campanie, în momentul în care realizează prima achiziție de produse și optează să utilizeze codul de bare 

obținut. Farmaciile participante în Campanie sunt descrise la art. 2. În cazul în care codul de bare nu poate fi 

scanat din motive tehnicem Participantul poate dicta setul de 6 cifre disponibil sub codul de bare. 

 

5) Codul de bare obținut de către un Participant la Campanie poate fi utilizat 1 singură dată. În urma utilizării 

codului de bare, acesta își pierde valabilitatea ulterioară. 

 

 



 

SC MINI-FARM SRL 
CUI: RO8868896 
Reg.Com.: J36/470/1996 
Capital social: 2.000.000 Lei 
IBAN: RO23UGBI0000252000686RON - Garanti Bank Tulcea 
IBAN: RO98TREZ6415069XXX003902 - Trezoreria Tulcea 

 
 

 

Adresa: str. Republicii nr. 85, bl. A1, sc. A, ap. 1, Babadag, Tulcea 
Telefon / Fax: 0240.512.370 

Email: office@minifarm.ro 
Web: www.minifarm.ro – www.minifarmonline.ro  

 

Art. 5 - Beneficiile 

1) În urma scanării codului de bare, de către personalul angajat al Organizatorului, Participanții obțin, pe loc, o 

reducere de 10% din valoarea prețului la raft al produselor participante în Campanie. 

 

2) Produsele participante în campanie fac parte din categoriile de produse: OTC, Parafarmaceutice, Produse 

Naturiste, Cosmetice și Dermocosmetice, Dispozitive medicale, Produse Homeopate, Produse de Igienă și 

Suplimente alimentare.  

 

3) Lista completă cu produsele participante în campanie este disponibilă la adresa de internet 

https://www.minifarm.ro/anexa_produse_kscan.xlsx 

 

Art. 6 - Încetarea înainte de termen a Campaniei 
1) Campania poate înceta înainte de termen în cazul apariției unui eveniment ce constituie forță majoră, inclusiv 

în cazul imposibilității Organizatorului, din motive independente de voința acestuia, de a continua Campania sau 

printr-o decizie a Organizatorului ori prin epuizarea stocului disponibil de produse. 

 

2) Situațiilor avute în vedere la art. 7 alin. 1 le sunt asimilate și actele de putere publică ale unei instanțe 

competente sau ale altei autorități competente. 

 

3) În situațiile avute în vedere la art. 7 alin. 1 și alin. 2, Organizatorul nu mai are nicio obligație către Participanți, 

cu privire la returnarea vreunei sume bănești sau plata vreunei sume bănești cu titlu de despăgubire sau alte 

asemenea. Încetarea înainte de termen a Campaniei urmează a fi adusă la cunoștința publică în modalitățile 

prevăzute la art. 1 alin. 3. 

 

Art. 7 - Litigiile și legea aplicabilă 
1) Eventualele litigii apărute între Organizator, pe de o parte, și oricare dintre Participanți, pe de altă parte, se vor 

rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care această cale nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanța 

competentă material din Municipiul Tulcea, în conformitate cu dreptul comun. 

 

2) Legea aplicabilă este legea română. 

 

Art. 8 - Responsabilitate 
1) Organizatorul își rezervă dreptul de a pune capăt Campaniei înainte de termen, în cazul în care continuarea 

acesteia nu ar mai fi posibilă, din motive obiective și independente de voința Organizatorulu i. 

 

2) Organizatorul este îndreptățit să ia toate măsurile necesare în caz de tentativă de fraudă a Campaniei, abuz 

sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau consturile acestei Campanii. 
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3) În eventualitatea unei dispute asupra validării unui câștig și / sau acordării vreunui premiu, decizia 

Organizatorului este definitivă. 

4) Organizatorul nu își asumă răspunderea pentru: 

• Erorile în datele furnizate de către câștigători; acuratețea datelor de contact nu atrage în niciun fel 

răspunderea Organizatorului, fiind în responsabilitatea exclusivă a Participanților. Ca atare, Organizatorul 

nu are niciun fel de obligație în cazul furnizării de către participanți a unor date eronate. 

 

Art. 9 - Date cu caracter personal 
1) Prin simpla participare la această Campanie, Participanții sunt de acord să respecte și să se conformeze tuturor 

prevederilor, termenilor și condițiilor prezentului Regulament oficial și înțeleg că în acest scop datele lor cu 

caracter personal vor fi preluate de către Organizator în scopul organizării și desfășurării Campaniei, validării, 

anunțării câștigătorilor, atribuirii premiilor precum și pentru îndeplinirea obligațiilor financiar-contabile și fiscale 

și își exprimă acordul în privința acestora. 

 

2) Participanților la Campanie, în calitate de persoane vizate, le sunt garantate drepturile prevăzute de 

Regulamentul UE 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu 

caracter personal și privin libera circulație  a acestor date, în special următoarele drepturi: 

• Dreptul la informare, potrivit căruia persoana vizată are dreptul  de a obține informații cu privire la 

identitatea operatorului, a scopului în care se face prelucrarea datelor, precum și orice alte informații 

suplimentare impuse de lege. 

• Dreptul de acces la datele personale, potrivit căruia persoana vizată are dreptul de a obține de la 

Organizator, la cerere și în condițiile prevăzute de lege, confirmarea faptului că datele care o privesc sunt 

sau nu prelucrate de către operatorul de date cu caracter personal, precum și detalii privind activitățile de 

prelucrare. 

• Dreptul la rectificarea datelor, respectiv dreptul de a obține rectificarea datelor inexacte, precum și 

completarea datelor incomplete. 

• Dreptul la restricționarea prelucrării, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege. 

• Dreptul la șteregea datelor (”dreptul de a fi uitat”) sau, după caz, dreptul la portabilitatea acestora, 

respectiv de a primi datele cu caracter personal într-o modalitate structurată, folosită în mod obișnuit și 

într-un format ușor de citit, precum și dreptul ca aceste date să fie transmise de către Organizator către 

alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege. 

• Dreptul al opoziție, potrivit căruia persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment, din motive 

întemeiate și legitime legate de situația sa particulară, ca datele care o vizează să facă obiectul unei 

prelucrări, cu excepția cazurilor în care există dispoziții legale contrare 

• Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, potrivit căruia persoana vizată are dreptul de a 

nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activități de prelucare automate. 

• Dreptul de a-și retrage consimțământul atunci când există prelucrare care se bazează pe acesta. 
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• Dreptul de a te adresa cu o sesizare la autoritatea de supraveghere A.N.S.P.D.C.P. 

(www.dataprotection.ro) , pentru apărarea oricăror drepturi garantate de legislația în vigoare privind 

protecția datelor cu caracter personal. 

 

3) Prin participarea la Campanie, participanții își dau acordul la includerea datelor cu caracter personal în baza de 

date a Organizatorului realizată pe durata Campaniei exclusiv în scopul desfășurării prezentei Campanii. 

 

4) Scopul acestei baze de date constă exclusiv în scopul derulării Campaniei, pentru validarea  și atribuirea 

beneficiilor acordate în cadrul Campaniei. 

 

Pe durata Campaniei, următoarele date cu caracter personal ale Participanților vor fi prelucrate în vederea 

oferirii beneficiilor, dacă legea nu prevede și obligativitatea prelucrării altor categorii de date cu caracter 

personal: 

• Nume, prenume 

• Adresa de email 

 

6) Datele sunt protejate conform legislației în vigoare pentru confidențialitatea și securitatea prelucrării datelor 

cu caracter personal. 

 

7) Participanții la campaniei își pot retrage consimțământul dat de la la prelucrarea datelor cu caracter personal 

ale acestora, dacă solicită retragerea din concurs, la adresa de email sau adresa fizică indicate mai jos, înainte de 

anunțarea câștigătorilor. 

 

8) Pentru a-și exercita drepturile garantate de Regulamentul privind protecția persoanelor fizice în ceea ce 

privește prelucrarea datelor cu caracter personal, Participanții la Campanie pot trimite o cerere scrisă semnată la 

adresa Organizatorului din Babadag, str. Republicii 85B, bl. A1, sc. A, ap. 1, cod postal 825100, jud. Tulcea, 

precum și la adresa de email online@minifarm.ro.  

 

9) După soluționarea eventualelor cereri, reclamații, în măsura în care acestea sunt întemeiate, datele cu 

caracter personal colectate vor fi distruse și nu vor fi prelucrate în niciun mod, cu excepția cazului în care 

prelucrarea este impusă de obligațiile legale ce revin Organizatorului sau atunci când există un interes legitim sau 

un alt temei potrivit legii aplicabile pentru a stoca în continuare aceste date (ex. pentru apărarea unui drept în 

instanță).  

 

10) Organizatorul se angajează să păstreze confidențialitatea datelor cu caracter personal și să aplice măsurile 

tehnice și organizatorice adecvate pentru protejarea acestor date împotriva oricărei forme de prelucrare ilegală. 

Participanții la această Campanie declară că sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament, pe care l-au 

citit și l-au înțeles integral, în special că au citit prezenta secțiune privind prelucrarea datelor cu caracter 

personal. 
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Art. 10 - Erori 
Organizatorul, precum și celelalte entități implicate în derularea Campaniei nu își asumă nicio răspundere pentru 

deteriorarea dispozitivelor utilizate de către Participanți, calitatea tehnică a ecranului în dispozitivele utilizate de 

către Participanți sau pierderea / ștergerea premeditată sau nepremeditată a codurilor de bare salvate în 

dispozitivele Participanților la Campanie. 

 

Art. 11 - Cazuri speciale de Participanți 
În cazul în care câștigătorul este o persoană lipsită de capacitate de exercițiu ori cu capacitate restrânsă de 

exercițiu, acesta este îndreptățit să intre în posesia câștigului numai însoțit de reprezentantul legal. 

 

Art. 12 - Exemplarele Regulamentului oficial 
Regulamentul oficial a fost redactat în 3 (trei) exemplare originale, din care s-au eliberat Organizatorului 2 (două) 

exemplare originale. 

 

 

 

 

 

 

 

Organizator, 

SC MINI FARM SRL, 

Prin administrator Marin Călin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


