
REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI “Monster Rabla pentru periuta ta” PERIOADA DE 
DESFASURARE: 17 Iunie 2017 – 22 Iulie 2017 

 
SECTIUNEA 1. ORGANIZATOR 
Organizatorul Campaniei Educationale “Monster Rabla pentru periuta ta” (denumita in continuare “Campania”) este compania 

GLAXOSMITHKLINE CONSUMER HEALTHCARE SRL, cu sediul social în Bucureşti, Str. Costache Negri, nr. 1-5, sector 5, 
înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului cu nr. J40/8224/03.10.1996, cod de înregistrare fiscală RO 8844340 (denumit in 
continuare “Organizatorul”), inregistrata la AUTORITATEA NATIONALA DE SUPRAVEGHERE A PRELUCRARII DATELOR 
CU CARACTER PERSONAL, ca operator de date in baza notificarii nr. 19673/26.04.2011. 

Campania este organizata cu sprijinul societăţii MCCANN PROFESIONAL COMMUNICATION SRL, cu sediul in Bucuresti, 
sector 1, Str. Jules Michelet , Nr.18, înregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J40/11495/2004, Cod Unic de Înregistrare 
RO16603741, denumită în cele ce urmează "Agenţia". Conditiile si termenii prevazuti in prezentul Regulament (“Regulamentul”) 
pentru desfasurarea Campaniei sunt obligatorii pentru toti participantii. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica 
Regulamentul, urmand a comunica in prealabil modificarile pe pagina www.zambesteromania.ro. 

Regulamentul Campaniei este disponibil in mod gratuit oricarui participant la Campanie, in oricare dintre modalitatile de mai 
jos: 

- pe pagina Campaniei: www.zambesteromania.ro; 
- pe pagina de Facebook a Campanei începând cu data de 17 iunie 2017, ora 10:00; sau 
- prin comunicarea unei solicitari scrise in acest sens catre Agentia care se ocupa de organizarea Campaniei, pe adresa postala 

Str. Jules Michelet , Nr.18 sect 1, Bucuresti. 
Scopul Campaniei este a educa si a oferi solutii pentru o igiena orala adecvata cetatenilor romani. 
 
SECTIUNEA 2. LOCUL SI DURATA DE DESFASURARE A CAMPANIEI 
Perioada de desfasurare a Campaniei (17 Iunie 2017 – 22 Iulie 2017) va fi impartita pe zile astfel: 
17 Iunie 2017 – Bacău  
24 Iunie 2017 – Sibiu 
1 Iulie 2017 – Galați  
8 Iulie 2017 – Pitești  
15 Iulie 2017 – Craiova  
22 Iulie 2017 – Oradea  
Programul standurilor “Monster Rabla pentru periuta ta” din orașele menționate va fi urmatorul:  
Incepand cu orele 10.00 se va deschide cortul Rabla pentru periuta ta publicului 
Standul va fi deschis pana cand se va epuiza stocul de periute alocat orasului 
Locurile in care va fi amplasat standul “Monster Rabla pentru periuta ta” va fi anuntat si promovat in fiecare oras participant, cu 

1 sapatamana in prealabil, prin intermediul canalelor de promovare locale. 
 
SECTIUNEA 3. DREPTUL DE PARTICIPARE 
Campania este deschisă participării tuturor persoanelor fizice, cu capacitate deplină de exercițiu, cu domiciliul/ reşedința în 

România, cu vârsta de minim 18 ani (împliniți până la data începerii Campaniei), care:  
o Se vor prezenta la standul “Rabla pentru periuta ta”, care va fi amplasat conform celor mentionate la Sectiunea 2, cu o periuta 

veche in schimbul careia vor primi o periuta noua si un voucher de reducere; 
o Respectă termenii şi condițiile prezentului Regulament. 
Nu sunt eligibile pentru a participa la Campanie persoanele juridice, întreprinderile familiale, angajații GlaxoSmithKline 

Consumer Healthcare S.R.L., ai agenției implicate în organizarea Campanei şi/sau ai companiilor distribuitoare ale 
GlaxoSmithKline Consumer Healthcare S.R.L., precum şi rudele în linie directă şi/sau colaterală (până la gradul al IV‐ lea inclusiv) 
ale acestor angajati, soții/soțiile şi afinii acestora. Participarea la această Campanie implică cunoaşterea şi acceptarea integrală, 
expresă şi neechivocă a prezentului Regulament. 

 
SECTIUNEA 4. MODUL DE DESFASURARE A CAMPANIEI 
Pentru a participa la Campanie, orice persoana interesata trebuie sa aduca o periuta de dinti veche, orice brand, la standul “Rabla 

pentru periuta ta”, amplasat in orasele si in datele mentionate la Sectiunea 2. 
In schimbul unei periute de dinti uzate fiecare participant la Campanie va primi o periuta noua Aquafresh Standard impreuna cu 

un (1) voucher de 20% reducere pentru achizitionarea de pasta de dinti. 
In cadrul campaniei “Rabla pentru periuta ta” sunt puse la dispozitie 10.000 de periute de dinti Aquafresh Family și 10.000 d e 

vouchere de reducere care vor fi distribuite astfel: 
- Craiova, Galați, Oradea, Sibiu – cate 2.000 de periute de dinti si 2.000 de vouchere pe oras 
- Bacau, Pitesti – cate 1.000 de periute de dinti si 1.000 de vouchere pe oras 
Un voucher de 20% reducere poate fi folisit pentru achizitionarea unei sigure paste de dinti din cele de mai jos: 
- Aquafresh Complete Care 100 ml 
- Aquafresh Complete Care Extra Fresh 100 ml 
-Aquafresh Complete Care Whitening 100 ml 
- Aquafresh Extreme Clean Deep Action 75 ml 
- Aquafresh Extreme Clean Lasting Fresh 75 ml 
- Aquafresh Milk Teeth 50 ml 
- Aquafresh Little Teeth 50 ml  
- Aquafresh Big Teeth 50 ml  
- Sensodyne Fluoride 100 ml  
- Sensodyne Fluoride 50 ml  
- Parodontax Fluoride 50 ml 
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- Parodontax Fluoride 75 ml 
- Parodontax Fluoride 100 ml 
Voucherele pot fi folosite la achizitionarea de noi produse doar din magazinele mentionate pe voucher pana pe 31.12.2017, in 

limita stocului disponibil din magazinele participante. 
Pe verso-ul fiecarui voucher va fi o descriere a Campaniei, a procedurii de desfasurare si a termenilor si conditiilor de aplicare. 

Un participant poate veni cu mai multe periute vechi (maxim 3) in schimbul carora va primi un numar egal de periute noi si 
vouchere, insa in situatia in care o persoana detine mai multe vouchere pentru achizitionarea acelorasi tipuri de produse, valoarea 
acestora nu va putea fi cumulata si aplicata la valoarea produselui/produselor achizitionate. 

Voucherul aferent reducerii oferite va ramane la casa la momentul achizitionarii produsului de catre participant. Nu exista 
procedura de validare a unui participant in Campanie, insa acesta trebuie: 

o Sa pastreze intr-o stare cat mai buna voucherul primit in cadrul Campaniei, acesta nu trebuie sa fie rupt, sters sau sa contina 
distrugeri care fac ca acesta sa nu mai contina informatiile referitoare la Campanie. 

Bunurile acordate sau voucherele nu pot fi inlocuite cu alte categorii de produse si nici nu se poate acorda contravaloarea lor in 
bani. 

Toate produsele vechi stranse pe perioada Campaniei vor fi distruse de catre Organizator potrivit legislatiei in vigoare, pe 
cheltuiala acestuia. 

 
SECȚIUNEA 5. RESPONSABILITATE 
În cazul în care Organizatorul constată că un participant nu a îndeplinit şi/sau nu a respectat condițiile stipulate de prezentul 

Regulament, Organizatorul îşi rezervă dreptul de a suspenda oricând drepturile şi beneficiile ce revin participantului, fără ca 
Organizatorul să datoreze vreo despăgubire sau plată respectivului participant. 

Organizatorul îşi rezervă dreptul de a verifica şi monitoriza modul în care se desfăşoară participarea la Campanie. În cazul în 
care se observă anumite tentative de fraudă participarile respective vor fi anulate. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a exclude 
definitiv orice persoană participantă în Campanie care, prin comportamentul fraudulos, afectează bunul mers al Campaniei. 
Organizatorul este îndreptățit să ia toate măsurile necesare în caz de tentativă de fraudă a sistemului, abuz sau orice alte tentative 
care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei Campanii. Orice intenție de influențare a rezultatelor Campaniei va avea ca 
rezultat eliminarea din Campanie. În cazul în care sunt identificate persoane care au influențat sau care au facilitat frauda rea 
sistemului/mecanismului Campanieie, Organizatorul are dreptul de a cere urmărirea în instanță a respectivelor persoane, pe baza 
dovezilor existente. 

In ceea ce priveste voucherele, Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru: pierderea, deteriorarea, distrugerea acestora, 
nici pentru prezentarea unor exemplare necorespunzatoare, deteriorate sau falsificate; neutilizarea de catre participanti a acestora in 
cadrul termenelor de valabilitate. 

Magazinele participante nu sunt obligate sa acorde reducerea de pret pe baza unor vouchere care nu intrunesc toate conditiile 
prevazute in acest Regulament. 

Organizatorul nu isi asuma raspunderea in cazul oricarei situatii ce determina imposibilitatea participarii unei persoane la 
Campanie ca urmare a unor restrictii de natura tehnica sau a altor limitari specifice pe care le-ar putea implica desfasurarea unei 
astfel de Campanii, de exemplu: neutilizarea corecta a voucherelor, falsificarea acestora etc. 

 
SECȚIUNEA 6. CONFIDENȚIALITATEA DATELOR 
Organizatorul, în vederea desfăşurării Campaniei, poate prelucra datele personale ale participanților la această Campanie în 

conformitate cu Legea 677/2001, în calitate de operator înregistrat la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu 
Caracter Personal în baza notificării nr. 19673/2011. Prin comunicarea datelor cu caracter personal în modalitățile indicate în mod 
expres prin Regulament, persoanele înscrise la Campanie îşi exprima acordul expres şi neechivoc, ca datele lor cu caracter personal 
să intre în baza de date a Organizatorului în vederea bunei desfasurari a Campaniei. Organizatorul şi Agenția garantează 
confidențialitatea datelor cu caracter personal ale tuturor Participanților. Participantul la Campanie, în calitate de persoana vizată, 
are, conform Legii 677/2001, următoarele drepturi: dreptul la informare (art. 12), dreptul la acces la date (art.13), dreptul la 
intervenție asupra datelor (art. 14), dreptul la opoziție (art. 15), dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art. 17) şi dreptul de 
a se adresa justiției (art. 18). Participantii au dreptul de a obține de la Organizator, la cerere şi în mod gratuit confirmarea faptului ca 
datele care îi privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta şi au, de asemenea, dreptul de a se opune în orice moment ca datele care îi 
vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepția cazurilor în care există dispoziții legale contrare. Participanții au dreptul de a 
solicita Organizatorului, ştergerea sau actualizarea datelor personale în conformitate cu prevederile Legii 677/2001. Pentru 
exercitarea acestor drepturi, Participantii vor trimite Organizatorului o cerere întocmită în forma scrisă, datată şi semnată. 

Datele cu caracter personal colectate în cadrul acestei Campanii nu vor fi dezvăluite către terți cu excepția cazurilor în care 
Organizatorul trebuie să respecte obligațiile impuse de legislația în vigoare. Organizatorul le poate solicita Participanților acordul 
pentru a utiliza în mod gratuit, în diverse materiale tipărite, audio şi video, numele, prenumele lor, oraşul de reşedința, i maginea şi 
vocea. 

Participanții nu vor fi obligați să îşi exprime acest acord, acest lucru rămânând la libera lor alegere. In cazul în care Participanții 
vor dori să îşi exprime acordul în acest sens, acest lucru va fi consemnat printr -o declarație scrisă semnată de aceştia. 

 
SECTIUNEA 7. CONFLICTE 
Potentialele conflicte intre Organizator si participant in cadrul Campaniei vor fi rezolvate pe cale amiabila. In cazul in care 

partile nu pot ajunge la o intelegere amiabila, conflictul ivit urmeaza a fi solutionat de instantele judecatoresti competente din 
Bucuresti, Romania. 

 
SECTIUNEA 8. SUSPENDAREA CAMPANIEI 
Campania poate fi suspendata in caz de Forta Majora sau unilateral de catre Organizator, anuntand publicul in avans in acelasi 

mod in care s-a facut publica si informatia initiala. 
 
 
 



SECȚIUNEA 9. ÎNCETAREA CAMPANIEI 
Prezenta Campanie poate înceta numai în cazul apariției unui eveniment ce constituie forță majoră*, inclusiv în cazul 

imposibilității Organizatorului, din motive independente de voința sa, de a o continua. *Forță Majoră, convenită ca fiind 
evenimentul imprevizibil şi de neînlăturat, petrecut după intrarea în vigoare a prezentului Regulament Oficial şi care împiedică 
partea sau părțile să‐şi îndeplinească obligațiile contractuale, exonerează de răspundere partea care o invocă, pe durata de existență a 
cazului de Forță Majoră, confirmat de Camera de Comerț şi Industrie a României. Enumerarea de mai sus nu este limitativă fiind 
utilizată numai în scop exemplificativ. Dacă o situație de forță majoră, inclusiv imposibil itatea Organizatorului din motive 
independente de voinţa sa, împiedică sau întârzie total sau parţial executarea Regulamentului Oficial şi continuarea Campaniei, 
Organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea obligaţiilor sale pentru perioada în care această îndeplinire va fi 
împiedicată sau întârziată, conform Codului Civil Roman. În cazul în care invocă forţă majoră, Organizatorul este obligat să 
comunice existenţa acestuia Participanţilor la Campanie, în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la apariţia cazului de forţă majoră. 

 
SECȚIUNEA 11. REGULAMENTUL OFICIAL 
Prin participarea la această Campanie, Participanţii sunt de acord să respecte şi să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor 

şi condiţiilor prezentului Regulament Oficial. Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Campania poate fi mediatizata in scopul 
informarii publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare si/sau cu rol informativ. Informatiile pe care astfel de 
materiale le pot contine vor fi interpretate in conformitate cu prevederile prezentului Regulament. Organizatorul isi rezerva dreptul 
de a modifica si/sau completa Regulamentul, precum si dreptul de a suspenda si/sau inceta si/sau intrerupe si/sau prelungi 
desfasurarea Campaniei, cu conditia instiintarii prealabile a participantilor cu privire la orice modificare a vreuneia din prevederile 
acestuia. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica Regulamentul, urmand a comunica in prealabil modificarile pe pagina de 
internet www.gsk.ro precum si pe platforma Campaniei: www.zambesteromania.ro; orice modificari/completari aduse prevederilor 
acestui Regulament vor fi cuprinse in acte aditionale ce vor fi comunicate catre public, cu cel putin 24 de ore inainte ca acestea sa 
devina aplicabile. 
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