
Regulamentul oficial al campaniei  

Bucurie dublă, griji înjumătățite 

 

 

 

 

I. Organizatorul Campaniei 

Organizatorul Campaniei Bucurie dublă, griji înjumătățite (denumită în continuare „Campania”) este 
Societatea MED LIFE S.A., cu sediul in Bucuresti, str. Calea Grivitei nr. 365, sector 1 înmatriculată la 
Registrul Comerțului cu nr. J40/09/1996 CUI 8422035, cont IBAN RO63INGB 0001008168918910, deschis 
la ING Bank, reprezentata prin Mihai Marcu, în calitate de director general (denumită în continuare 
„Organizatorul” sau „MEDLIFE”). 
 

II. Perioada și aria de desfășurare a Campaniei 

Campania Bucurie dublă, griji înjumătățite este valabilă exclusiv în maternitățile Medlife din București, 
România, în perioada 01.03.2018 – 31.08.2018. 
 

III. Regulamentul Campaniei 

Participanții la Campanie sunt mamele care nasc gemeni sau tripleți în perioada Campaniei, adică 
01.03.2018 – 31.08.2018 și cele care nasc un singur copil în zilele de: 1 martie 2018, 8 martie 2018, 1 
aprilie 2018, 8 aprilie 2018, 1 mai 2018, 1 iunie 2018, 29 iunie 2018, 21 iulie 2018 și 15 august 2018 în aria 
de desfășurare a Campaniei (maternitățile Medlife din București, România), sub condiția acceptării 
prezentului regulament. 
 
Fiecare Participant la Campanie ce a născut gemeni sau tripleți în perioada Campaniei, la Maternitatea 
MedLife Grivita din Bucuresti va primi câte o stație de călcat Tefal având codul GV9xxx oferită de către 
GROUPE SEB ROMANIA S.R.L., cu sediul în București, str. Ermil Pangratti nr. 13, înmatriculată la Registrul 
Comerțului cu nr. J40/482/2006, având CUI 18288047, reprezentata legal prin Ivaylo Grozdanov, in calitate 
de administrator (denumită în continuare „GROUPE SEB”). 
 
Fiecare Participant la Campanie ce a născut un singur copil în perioada Campaniei, în zilele de: 1 martie 
2018, 8 martie 2018, 1 aprilie 2018, 8 aprilie 2018, 1 mai 2018, 1 iunie 2018, 29 iunie 2018, 21 iulie 2018 
și 15 august 2018 va primi câte o stație de călcat Tefal având codul GV9xxx, oferită de către GROUPE SEB 
ROMANIA S.R.L. 
 
Participanții la Campanie care au născut gemeni sau tripleți în în zilele de: 1 martie 2018, 8 martie 2018, 
1 aprilie 2018, 8 aprilie 2018, 1 mai 2018, 1 iunie 2018, 29 iunie 2018, 21 iulie 2018 și 15 august 2018 vor 
primi o singură stație de călcat. 
 
Fiecare Participant câștigător la Campanie va primi stația de călcat de la un reprezentant Medlife la data 
externării din maternitate în urma acceptării prezentului regulament, a completării datelor de contact și 
a exprimării opțiunii cu privire la posibilitatea transferării datelor de contact către GROUPE SEB în 
scopurile (i) urmăririi garanției comerciale a produselor oferite în prezenta Campanie, (ii) marketing direct 



și (iii) transmiterii de oferte și informații comerciale despre produsele comercializate, menționate în 
Formularul de participare, parte integrantă a acestui regulament. 
 
Prezentul regulament al Campaniei este disponibil în mod gratuit oricărui solicitant, pe 
https://www.medlife.ro/promotii/bucura-te-de-fiecare-minut-alaturi-de-cei-mici 
 
Prin înscrierea la aceasta Campanie participanţii sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament. 
 

IV. Responsabilitate și răspundere 

Înscrierile în Campanie făcute înainte de data 01.03.2018 ora 00:00 sau după data de 30.08.2018 ora 23:59 
și nașterile petrecute după data de 31.08.2018 ora 23:59 nu vor fi luate în considerare de Organizator.  
 
Data nașterii copilului/gemenilor/tripleților este cea înscrisă pe certificatul medical constatator al naşterii, 
întocmit pe formular-tip necesar înregistrării nașterii la serviciul de stare civilă competent, care va trebui 
să poarte număr de înregistrare, dată certă, sigiliul/ştampila unităţii sanitare, semnătura şi parafa 
medicului. 
 
Prin participarea la Campanie, toți participanții sunt de acord și se obligă să respecte și să se conformeze 
tuturor cerințelor și condițiilor impuse de Organizator prin prezentul Regulament Oficial, nerespectarea 
acestora atrăgând răspunderea personală și exclusivă a participanților. 
 

V. Încetarea campaniei 

Organizatorul poate decide încetarea prezentei Campanii înainte de data de 31.08.2018 (data de final a 
Campaniei) pentru motive independente de voința sa, dar fără a se limita la apariția unui eveniment ce 
constituie forță majoră sau de caz fortuit conform legislației în vigoare. Acest lucru va fi anunțat 
participanților pe site-ul www.medlife.ro/maternitati. 
 

VI. Prelucrarea datelor cu caracter personal 

Participanții la Campanie, în calitate de persoane vizate, au, conform legislației aplicabile, următoarele 
drepturi: 
 

1. Dreptul de informare 

Persoana vizată are dreptul de fi informat într-un mod concis, transparent, inteligibil și ușor accesibil cu 

privire la: 

a. Identitatea și datele de contact ale operatorului (după caz ale reprezentatului acestuia) și a 

responsabilului cu protecția datelor; 

b. Scopurile în care sunt procesate datele cu caracter personal și temeiul juridic al prelucrării; 

c. Interesele legitime urmărite de operator sau de o parte terță, după caz; 

d. Categoriile de date personale prelucrate; 

e. Destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal; 

f. Detalii despre transferul către o țară terță și măsurile de asigurare a protecției datelor, după 

caz; 



g. Perioada pentru care vor fi stocate datele sau criteriile utilizate pentru determinarea 

perioadei; 

h. Existența drepturilor persoanelor vizate; 

i. Dreptul de retragere al consimțământului, în cazul în care este aplicabil; 

j. Dreptul de a depune o plângere în fața unei autorități de supraveghere; 

k. Sursa datelor cu caracter personal, respectiv dacă provin din surse accesibile public; 

l. Dacă furnizarea datelor reprezintă o obligație legală sau contractuală și care sunt consecințele 

refuzului; 

m. Existența unui proces decizional automatizat incluzând crearea de profiluri și informații 

despre modul în care deciziile sunt luate, semnificația și consecințele; 

 
2. Dreptul de acces 

 

Persoana vizată are dreptul de a obține din partea operatorului o confirmare că se prelucrează sau nu 

date cu caracter personal care o privesc și, în caz afirmativ, acces la datele respective și la o serie de 

informații suplimentare, în scopul de a permite persoanelor vizate să fie conștiente de și să verifice 

legalitatea prelucrării datelor cu caracter personal. 

 

3. Dreptul la rectificare 

Persoana vizată are dreptul de a obține de la operator, fără întârzieri nejustificate,  rectificarea datelor cu 

caracter personal inexacte care o privesc. De asemenea, ținându-se seama de scopurile în care au fost 

prelucrate datele, persoana vizată are dreptul de a obține completarea datelor cu caracter personal care 

sunt incomplete. 

 

4. Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”) 

Persoana vizată are dreptul de a obține din partea operatorului ștergerea datelor cu caracter personal 

care o privesc, fără întârzieri nejustificate, iar operatorul are obligația de a șterge datele cu caracter 

personal fără întârzieri nejustificate în cazul în care nu există un motiv întemeiat pentru continuarea 

prelucrării. 

 

5. Dreptul la restricționarea prelucrării 

Persoana vizată are dreptul de a obține din partea operatorului restricționarea prelucrării în anumite 

cazuri. Cât timp prelucrarea este restricționată, operatorul are dreptul de a le stoca, dar nu de a le prelucra 

în orice alt mod. 

 

6. Dreptul la portabilitatea datelor 

Persoana vizată are dreptul de a primi datele cu caracter personal care o privesc și pe care le-a furnizat 

operatorului într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și are dreptul 

de a transmite aceste date altui operator, în cazul în care prelucrarea se bazează pe consimțământ și este 

efectuată prin mijloace automate. 

 



7. Dreptul de opoziție 

Persoana vizată are în orice moment dreptul de a se opune, din motive legate de situația particulară în 

care se află, la: 

 

a. prelucrarea datelor în scopuri legitime sau în îndeplinirea unei sarcini care servește unui 

interes public sau care rezultă din exercitarea autorității (inclusiv în scopul creări de profiluri); 

b. prelucrarea datelor în scopul marketingului direct (inclusiv în scopul creări de profiluri); 

c. prelucrarea în scopuri de cercetare științifică sau istorică sau în scopuri statistice. 

 

8. Drepturi în legătură cu procesul decizional individual automatizat și crearea de profiluri 

Persoana vizată are dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, 

inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în 

mod similar într-o măsură semnificativă. 

La cererea oricărui participant, Organizatorul  va asigura acestora exercitarea oricăruia dintre drepturile 

prevăzute mai sus. Pentru exercitarea acestor drepturi, participanții la campanie vor trimite 

Organizatorului pe adresa MEDLIFE din Bucuresti, str. Calea Grivitei nr. 365, sector 1, o cerere întocmită 

în formă scrisă, datată și semnată. 

 
 
 
  



Anexa 1 
A regulamentul oficial al campaniei 

Bucurie dublă, griji înjumătățite 
 

Formular de participare 

 

Nume : 

 

Prenume :  

 

Adresa : 

Localitate:                                                           Judet/Sector: 

 

Strada:                                                                  Nr.:                      Bl.:                        Sc.:                        Ap.: 

 

 

Tefelon :                                                                             Adresa e-mail :        

 

     Am citit regulamentul campaniei și sunt de acord cu condițiile de desfășurare a campaniei 

 
Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal: 
Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi prelucrate de către MED LIFE S.A., cu sediul in Bucuresti, 
str. Calea Grivitei nr. 365, sector 1 înmatriculată la Registrul Comerțului cu nr. J40/09/1996 CUI 8422035 
în scopurile (i) urmăririi garanției comerciale a produselor oferite în prezenta Campanie, (ii) marketing 
direct și (iii) transmiterii de oferte și informații comerciale despre produsele comercializate. 
Interesul legitim al operatorului pentru prelucrarea datelor cu caracter perosnal este reprezentat de 
asigurarea garanției comerciale a produselor și publicitate comercială. 
Categoriile de date cu caracter personal prelucrate sunt numele, prenumele, adresa, numărul de telefon 
si adresa de email ale persoanei vizate. 
Destinatar al datelor cu caracter persoanl este și GROUPE SEB ROMANIA S.R.L., cu sediul în București, str. 
Ermil Pangratti nr. 13, înmatriculată la Registrul Comerțului cu nr. J40/482/2006, având CUI 18288047, 
furnizorul produselor oferite în Campania Bucurie dublă, griji înjumătățite. 
Datele cu caracter personal vor fi stocate cel puțin până la expirarea termenului de garanție comercială și 
cel mult până la solicitarea din partea persoanei vizate de ștergere a acestora. 
Furnizarea datelor cu caracter personal este necesară colectării produselor oferite. În caz de refuz, nu se 
pot oferi produsele respective. 
Conform legii, beneficiați de următoarele drepturi în legătură cu datele cu caracter personal: 
1. Dreptul de informare 



2. Dreptul de acces 
3. Dreptul la rectificare 
4. Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”) 
5. Dreptul la restricționarea prelucrării 
6. Dreptul la portabilitatea datelor 
7. Dreptul de opoziție 
8. Drepturi în legătură cu procesul decizional individual automatizat și crearea de profiluri 
 
 
     Sunt/      Nu sunt de acord să se transferere datele de contact către GROUPE SEB în scopul urmăririi 

garanției comerciale a produselor oferite în prezenta Campanie,  

     Sunt/      Nu sunt de acord să se transferere datele de contact către GROUPE SEB în scopul de 

marketing direct  

     Sunt/      Nu sunt de acord să se transferere datele de contact către GROUPE SEB în scopul transmiterii 

de oferte și informații comerciale despre produsele comercializate 

 

Data :                                                                                          Semnatura : 

 


