
REGULAMENT tombola “MedLife BabyLife” 

 

Regulament de participare loteria publicitara 

«Tombola MedLife BabyLife» 

I. DESCRIEREA GENERALA A LOTERIEI  PUBLICITARE 
Prezenta loterie publicitara este organizata in conformitate cu prevederile art. 41 din Ordonanta Guvernului 

99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor pe piata, in scop de reclama si publicitate pentru 

promovarea produselor si a serviciilor oferite de catre MedLife S.A.  

Loteria cuprinde: 

- o tombola cu tragere la sorti la care vor participa toate persoanele de sex feminin, insarcinate care 

semneaza, in perioada 21 – 24 iulie 2016, un contract pentru un pachet de servicii medicale de asistenta la 

nastere in cadrul maternitatii MedLife LMH Bucuresti si achita un avans aferent. 

Art. 1.ORGANIZATORII LOTERIEI PUBLICITARE  
Organizatorul loteriei publicitare "Tombola MedLife BabyLife" este S.C. MEDLIFE S.A., persoana 

juridica romậna, cu sediul in Calea Grivitei, nr. 365, sector 1, Bucuresti, CUI: 8422035, inmatriculata la 

Registrul Comertului sub nr. J40/3709/1996 cont IBAN: RO96RZBR0000060003656244, deschis la 

Raiffeisen Bank. 

Art. 2. DREPTUL DE PARTICIPARE   
(1) La loteria publicitara "Tombola MedLife BabyLife" poate participa orice persoana fizica, rezidenta in 

Romania, de sex feminin, insarcinata, care a semnat, in perioada 21 – 24 iulie 2016, un contract pentru un 

pachet de servicii medicale de asistenta la nastere in cadrul maternitatii MedLife LMH Bucuresti si a achitat 

avansul aferent.   

(2) Nu pot participa la loterie si nu vor putea primi premii: persoanele de sex masculin, persoanele de sex 

feminin care nu sunt insarcinate, persoanele de sex feminin care nu au incheiat un contract si nu au achitat 

avansul, in perioada in perioada 21 - 24 iulie 2016, in cadrul targului MedLife BabyLife.   

(3) Nu pot participa la loterie si nu vor putea primi premii: persoanele juridice, indiferent de natura acestora 

sau persoanele fizice autorizate (PFA), precum si persoanele fizice cu varsta sub 18 ani sau cele care nu 

dovedesc ca au domiciliul stabil in Romania. 

(4) Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica prezentul regulament, modificarile urmand a intra in 

vigoare dupa publicarea acestora pe site-ul www.medlife.ro. 

Art. 3. PERIOADA SI LOCUL DE DESFASURARE 
(1) Campania publicitara "Tombola MedLife BabyLife" se desfasoara in cadrul targului MedLife BabyLife, 

desfasurat la MedLife Grivita – Calea Grivitei 365, București, pe parcursul a 4 zile calendaristice, din data 

de 21.07.2016 pậnă în data de 24.07.2016, in urmatorul interval orar: de joi pana vineri, intre orele 10:00-

19:00, sambata intre orele 10:00-18:00 si duminica, intre orele 10:00-16:00.  

(2) Locul de desfasurare si intervalul orar al acesteia: 

Extragerea castigatoarei va avea loc pe 26.07.2016 in cadrul târgului MedLife BabyLife, Calea Grivitei 365, 

București, la ora 16:00.  

Art. 4. PREMIUL ACORDAT 
Premiul acordat in cadrul loteriei publicitare "Tombola MedLife BabyLife" este o nastere gratuita – 

Pachetul Confort. 

https://www.medlife.ro/


Valoarea totala a premiului acordat in cadrul loteriei publicitare "Tombola MedLife BabyLife" este de 

6.100 lei. 

Art. 5. TAXE SI IMPOZITE 
(1) Orice obligatie de natura fiscala in legatura cu premiul cậstigat este in sarcina exclusiva a cậstigatorului, 

cu exceptia impozitului ce trebuie retinut la sursa conform prevederilor legale in vigoare, daca acesta va fi 

datorat. 

Art. 6. INFORMAREA PARTICIPANŢILOR CONFORM LEGII 677/2001 

(1) Prezentul regulament stă la dispoziţia oricărei persoane sau autorităţi interesate putând fi consultat 

gratuit pe site-ul www.medlife.ro si la standul MedLife din cadrul targului BabyLife. 

(2) Participarea la campanie implică obligativitatea respectării prevederilor prezentului Regulament. 

(3) MEDLIFE S.A., in calitate de operator de date cu caracter personal nr. 26560, prelucrează datele cu 

caracter personal ale participanţilor (inclusiv cele furnizate la momentul acordării premiilor), în scopuri de 

reclamă, marketing şi publicitate,in conformitate cu Legea nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu 

privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.  

(4) Prin participarea la prezenta campanie, participanţii sunt de acord ca datele lor de identitate să intre în 

baza de date a Organizatorului, acestea putând fi folosite pentru activităţile de marketing ale acestuia cu 

respectarea dispoziţiilor Legii nr. 677/2001 privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu 

caracter 

personal si libera circulatie a acestor date.  

(5) Conform Legii 677/2001, participanţii au dreptul de acces gratuit la datele personale colectate sau 

prelucrate de Organizator 

(6) Participanţii au, de asemenea, dreptul de intervenţie asupra datelor putând, după caz, solicita rectificarea, 

actualizarea, blocarea sau ştergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă Legii 677/2001, în special a 

datelor incomplete sau inexacte. 

(7) În condiţiile de mai sus participanţii pot, totodată, solicita transformarea în date anonime a datelor a 

căror prelucrare nu este conformă legii, având dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate 

şi legitime legate de situaţia particulară, ca datele care îi vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepţia 

cazurilor în care există dispoziţii legale contrare. 

(8) De asemenea, participanţii au dreptul de a se opune în orice moment, în mod gratuit şi fără nici o 

justificare, ca datele care îi vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct, sau să fie dezvăluite unor 

terţi într-un asemenea scop. 

(9) În vederea exercitării drepturilor menţionate la paragrafele (5)-(8) de mai sus, participanţii vor adresa o 

cerere scrisă, datată şi semnată, adresată S.C. MEDLIFE S.A. la adresa de email 

marketing@medlife.ro sau la Calea Victoriei nr. 222 sector 1, Bucureşti. 

(10) Prin acceptarea premiului câştigat, câştigatorul este de acord ca numele, datele sale de identificare sau 

fotografia sa să poată fi facute publice şi folosite în scopuri publicitare de către organizator în materiale 

tipărite, audio sau video fără ca acesta (câştigatorul) să emită pretenţii financiare împotriva organizatorului 

pentru realizarea acestor operaţiuni. 

II. REGULAMENTUL DE DESFASURARE 

Art.7 MODALITATEA DE PARTICIPARE 

Pentru participantii la loteria publicitara cu tragere la sorti: 

(1) Participantii la loteria publicitara vor fi inscrisi automat, pe baza contractului care atesta cumpararea 

unui pachet de servicii medicale de asistenta la nastere, in perioada de valabilitate a campaniei si a 

voucherului completat de acestia si introdus in urna dedicata.  

(2) O pacienta are dreptul sa participe la loteria publicitara – cu repectarea prezentului Regulament - o 

singura data. 

http://www.medlife.ro/
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Art. 8 TRAGEREA LA SORTI 
(1) Tragerea la sorti a castigatoarei loteriei publicitare "Tombola MedLife BabyLife" va avea loc dupa cum 

urmeaza: 

(a) Se va efectua pe data de 26.07.2016, in cadrul târgului MedLife BabyLife din cadrul sediului MedLife 

Grivita, Bucuresti, prin tragere la sorti ce va fi efectuata de catre o comisie formata din 3 (trei) membri: 3 

reprezentanti ai Organizatorului, urmand a se intocmi un proces verbal de desemnare a castigatorilor 

autentificat de catre un notar public. Numele castigatoarei vor fi postate pe site-ul MedLife in termen de 30 

de zile de la extragere.   

(b) La tragerea la sorti vor participa toate persoanele care au semnat un contract pentru un pachet de servicii 

medicale de asistenta la nastere in maternitatea MedLife LMH Bucuresti in perioada 21-24 iulie 2016 si au 

achitat avansul aferent. 

(c) Se va extrage 1 castigatoare si 2 vouchere de rezerva pentru situatia in care castigatoarea desemnata prin 

tragerea la sorti nu poate accepta premiul din diverse motive sau se va dovedi ca nu a indeplinit conditiile 

de participare la aceasta campanie si stipulate in prezentul Regulament. 

(d) Organizatorul isi rezerva dreptul de a apela la rezervele extrase, in ordinea extragerii acestora, rezerve 

ce vor fi supuse acelorasi proceduri de validare prevazute in prezentul Regulament. 

(2) Castigatoarea loteriei publicitare va fi anuntata atat telefonic, incepind cu ziua urmatoare celei in care a 

fost desemnata castigatoare, de catre reprezentantul organizatorului precum si prin afisarea numelor si a 

castigurilor pe site-ul www.medlife.ro 

(3) Castigatoarea premiului se va prezenta la sediul Maternitatii MedLife LMH din Bucuresti in termen de 

30 de zile dupa ce a avut loc anuntarea castigatorilor, de luni pana vineri, in intervalul 09.00 – 18.00 pentru 

a i se acorda premiul.  

(4) Castigatoarea va putea intra in posesia premiului numai dupa confruntarea datelor de identificare astfel 

cum au fost ele completate in contractul de servicii pentru un pachet de servicii medicale de asistenta la 

nastere in cadrul maternitatii MedLife participante la loteria publicitara si procesul verbal de desemnare a 

castigatorilor, cu datele din buletinul de identitate / cartea de identitate/ certificatul de nastere. In acest scop, 

castigatoarea va trebui sa prezinte reprezentantului organizatorului buletinul de identitate/ cartea de 

identitate sau certificatul de nastere. 

(5) In cazul in care premiile nu sunt revendicate/acceptate de catre castigatoare in 30 de zile de la data 

anuntarii lor, premiile vor reveni castigatoarelor de rezerva, in ordinea in care rezervele au fost extrase, cu 

respectarea prevederilor prezentului Regulament. 

(6) Cheltuielile privind intrarea in posesia premiului castigat sunt in exclusivitate in sarcina castigatorilor. 

(7) Castigatorii nu pot cere si obtine contravaloarea in bani a premiilor castigate. 

Art. 9 CONTESTATII 
(1) Cererea scrisa, expresa si motivata a participantilor la prezenta loterie publicitara in vederea sesizarii 

organizatorului cu privire la nerespectarea regulamentului trebuie depusa la sediul maternitatii in care s-a 

semnat contractul de servicii medicale de asistenta la nastere in termen de maxim 24 (douazecisipatru) de 

ore de la efectuarea extragerilor, orice sesizare in acest sens depusa dupa trecerea termenului de mai sus 

fiind considerata nula de drept si neavenita.  

(2) Urmatoarele 48 (patruzecisiopt) de ore sunt destinate solutionarii eventualelor contestatii care ar putea fi 

formulate conform celor mentionate anterior. 

(3) In situatia anularii taloanelor identificate ca neindeplinind in totalitate dispozitiile prezentului 

regulament cat si a premiilor castigate si acordate fara a fi respectate in totalitate dispozitiile prezentului 

regulament, castigatorii ale caror premii au fost anulate, se obliga sa predea organizatorului in termen de 24 

(douazecisipatru) de ore din momentul in care au fost anuntati in scris, prin scrisoare recomandata cu 

confirmare de primire, de catre organizator despre anularea motivata a premiilor, contravaloarea acestora in 

bani.  

(4) Premiile astfel anulate vor fi evidentiate intr-un proces verbal de constatare incheiat in acest sens prin 

grija organizatorului si vor ramane la dispozitia sa.  
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Art. 10 INSCRIERILE NECASTIGATOARE 
(1) Toate informatiile persoanelor participante la loteria publicitara care au semnat, in perioada 21 – 24 iulie 

2016 in cadrul targului MedLife BabyLife, un contract pentru un pachet de servicii medicale de asistenta la 

nastere, in maternitatea MedLife LMH Bucuresti, sunt si raman proprietatea societatii organizatoare. 

(2) Toate voucherele care nu au fost desemnate castigatoare in urma extragerilor din perioada de 

desfasurare a tombolei vor fi depozitate separat, intr-un loc special amenajat in acest sens de catre 

organizator si pastrate pentru a putea fi puse la dispozitia oricarei persoane interesate pentru o perioada de 

30 de zile calendaristice dupa data extragerii, dupa care vor fi preluate in vederea prelucrarii datelor 

continute si realizarii unei baze de date de catre MEDLIFE SA sau prin intermediul unei societati 

specializate, baza de date care va fi utilizata de catre MEDLIFE S.A. exclusiv in scopul organizarii unor 

operatiuni de marketing si publicitate ulterioare.  

Art. 11 FORTA MAJORA 
Forta majora reprezinta orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevazut, independent de 

vointa Organizatorului si a carui aparitie il pune in imposibilitatea de a indeplini obligatiile asumate prin 

acest Regulament. Organizatorul va fi exonerat de orice raspundere daca derularea campaniei este 

impiedicata sau intarziata de un caz de forta majora sau daca, urmare a unei astfel de situatii de forta majora, 

Organizatorul este impiedicat sa isi execute oricare din obligatiile asumate conform acestui Regulament. 

Taxele privind autentificarea prezentului regulament au fost suportate de catre MEDLIFE SA.  

Redactat de parte si autentificat astazi 21 iulie 2016 in 3 (trei) exemplare, din care 2 (doua) exemplare  s-au 

eliberat partii si 1 (unu) exemplar s-a depus la Arhiva Biroului Notarial. 

 

Organizator MEDLIFE S.A. 

Prin reprezentant  

 

 


