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REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOTIONALE 

“NIKON BLACK FRIDAY 4 PRO” 

Perioada campaniei: 14 octombrie 2016 ora 00:00 – 16 octombrie 2016 ora 23:59 

 

Articolul 1. Organizatorul campaniei  

Art. 1.1. Campania “NIKON BLACK FRIDAY 4 PRO”  (numita în cele ce urmează si "Campania") este 

organizată de S.C. Skin Media S.R.L., cu sediul în Bucuresti, sector 1, str. Ocna Sibiului, nr. 46-48, 

înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J40/8241/2000, CUI 13348504, operator de date cu caracter 

personal, în sensul Legii nr. 677/2001, avand prelucrarea de date cu caracter personal notificata in scopul 

“Reclama, Marketing si Publicitate” si inscrisa in Registrul de Evidenta a Prelucrarilor de Date cu Caracter 

Personal sub nr. 16919. În continuare, S.C. Skin Media S.R.L. va fi denumită “Organizator”. 

Art. 1.2. Decizia de derulare a campaniei promoţionale conform regulilor din prezentul regulament 

(„Regulamentul”) este finală si obligatorie pentru orice participant la Campanie. Regulamentul oficial este 

întocmit şi va fi făcut public conform legislaţiei aplicabile din Romania.  

Art. 1.3. Organizatorul işi rezervă dreptul de a modifica oricare din condiţiile stabilite în prezentul 

Regulament in perioada desfasurarii Campaniei, din motive intemeiate, cu anunţarea publicului despre 

aceste modificări.   

 

Articolul 2. Definitia si durata campaniei.  

Art. 2.1. Campania promoţională poartă denumirea “NIKON BLACK FRIDAY 4 PRO”. 

Art. 2.2. Campania promoţională se desfăşoară pe teritoriul Romaniei în perioada 14 octombrie 2016 ora 
00:00 - 16 octombrie 2016 ora 23:59, la partenerii oficiali Nikon, pentru aparatele si obiectivele foto Nikon 
noi din lista NPS Romania achizitionate in perioada mai sus mentionata, denumite in continuare 
„Produse eligibile”. Lista NPS Romania este disponibila in Regulamentul NPS aflat la sectiunea NPS 
de pe site-ul mikonisti.ro 

Art. 2.3. Regulamentul Campaniei este disponibil in mod gratuit pe website-ul www.nikonisti.ro. 

 

Articolul 3. Dreptul şi condiţiile de participare  

Art. 3.1. Participantii eligibili, definiti in continuare “Participanti”, sunt persoane juridice si persoanele 

fizice ce au împlinit vârsta de 18 ani la data începerii Campaniei, care sunt membri NPS Romania si 

achizitioneaza Produse eligibile in perioada Campaniei, sau care vor deveni membri NPS Romania in 

perioada Campaniei in urma achizitionarii de Produse eligibile. Participantii au obligatia de a inscrie pe 

site-ul www.nikonisti.ro produsele conform regulamentului NPS Romania pana in data de 17 noiembrie 

2016 ora 23:59. Neinscrierea produselor achizitionate pana la aceasta data presupune invalidarea 

participarii la campanie. 

http://static.nikonisti.ro/documente/regulament_nps.pdf
file:///D:/Concursuri/Regulamente/Regulamente%20campanii/www.nikonisti.ro
http://www.nikonisti.ro/
http://static.nikonisti.ro/documente/regulament_nps.pdf
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Art. 3.2. Participarea la aceasta campanie are valoare de acceptare integrala si liber consimtita a 

prevederilor prezentului Regulament. Dreptul de participare apartine in exclusivitate persoanei care 

indeplineste conditiile impuse de Regulament. Prin inscrierea in aceasta campanie, participantii declara 

ca sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului 

Regulament si ale legislatiei aplicabile. 

 

Articolul 4. Descrierea promotiei: 

Art. 4.1. La achizitionarea unui aparat foto din lista NPS Romania in perioada Campaniei, Participantii vor 

primi Bonus un acumulator suplimentar pentru aparatul foto achizitionat. 

Art. 4.2. La achizitionarea unui obiectiv foto din lista NPS Romania in perioada Campaniei, Participantii 

vor  primi Bonus un acumulator suplimentar pentru unul din aparatele foto pe care le au deja inscrise si 

aprobate in lista NPS Romania la data inceperii campaniei.  

Art. 4.3. Fiecare Participant poate beneficia de un singur acumulator la achizitionarea unui aparat foto din 

lista de Produse eligibile si de un singur acumulator la achizitionarea unui obiectiv foto din lista de 

Produse eligibile, indiferent de numarul de aparate sau obiective achizitionate in perioada campaniei. 

Art. 4.5.  Promotia se desfasoara in limita stocului disponibil. 

 

Articolul 5. Modul de desfăşurare al campaniei promoţionale 

Art. 5.1. Produsele eligibile trebuie achizitionate de Participantii pe Durata Campaniei de la partenerii 

oficiali Nikon din Romania. 

Art. 5.2. Pentru a se inscrie in Campanie, participantii trebuie sa achizitioneze cel putin un Produs eligibil. 

Participantii nu trebuie sa returneze sau sa instraineze produsele achizitionate. 

Art. 5.3. Toti Participantii inscrisi la campanie vor primi pana luni, 20 noiembrie 2016 ora 23:59 un email 

de pe adresa nps@nikonisti.ro cu mesaj de confirmare a participarii la campanie, in urma verificarii 

echipamentelor inscrise conform Art. 3.1. In cazul in care un Participant considera ca este eligibil de a 

primi Bonus si nu a primit acest email, este rugat sa contacteze organizatorul pe adresa de email 

nps@nikonisti.ro in termen de 3 zile lucratoare de la data trimiterii emailului sus mentionata.  

Art. 5.4. Organizatorul isi rezerva dreptul sa anuleze orice Bonus oricarui Participant pentru orice motiv si 

in orice moment daca are suspiciuni cu privire la activitatea sa in cadrul Campaniei. 

 

Articolul 6. Acordarea produselor promotionale  

Art. 6.1. Bonusul va fi expediat in termen de 60 de zile de la data inregistrarii Produselor eligibile pe site-

ul nikonisti.ro. Participantii vor fi anuntati prin e-mail cat mai curand posibil cu privire la bonusul primit si la 

modalitatea prin care pot intra in posesia acestuia. 

Art. 6.2 Organizatorul va solicita datele de identificare ale Participantilor. 
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Art. 6.3 In cazul in care un Participant nu poate primi Bonusul din motive independente de Organizator 

(datele furnizate sunt incomplete/gresite), Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru 

nerespectarea acestor termene. 

Art. 6.5 Bonusul nu pot fi inlocuit cu alte produse. Participantii nu pot opta pentru primirea contravalorii 

Bonusului in bani sau in alte obiecte si nici nu pot solicita alte modificari. In cazul in care Participantul 

refuza sa intre in posesia Bonusului, Organizatorul isi rezerva dreptul de a nu mai atribui Bonusul 

respectiv. 

Art. 6.6. Bonusul va fi insotit de un proces verbal de predare-primire pe care Participantul are obligatia de 

a-l semna si expedia Organizatorului. 

Art. 6.7. Organizatorul isi rezerva dreptul sa anuleze orice Bonus oricarui Participant pentru orice motiv si 

in orice moment daca are suspiciuni cu privire la activitatea sa pe site si in cadrul Campaniei  

 

Articolul 7. Taxe si impozite  

Art. 7.1. Organizatorul Campaniei este raspunzator de plata taxelor sau obligatiilor financiare, conform 

prevederilor legale in vigoare.  

Art. 7.2. Prezenta Campanie se desfasoara cu scopul stimularii vanzarilor.  

 

Art. 8. Confidentialitatea datelor 

Art. 8.1. Organizatorul este inregistrat in Registrul General la Autoritatea Nationala de Supraveghere a 

Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal Operator de Date cu Caracter Personal cu nr: 16919 si respecta 

legislatia in vigoare in acest domeniu in Romania si Uniunea Europeana. 

Art. 8.2. Prin inscrierea produselor pe site intelegeti si sunteti de acord cu faptul ca Organizatorul va 

solicita dumneavoastra, in calitate de Utilizator, urmatoarele informatii necesare pentru identificarea 

dumneavoastra personala: (a) numele si prenumele dvs., (b) adresa de e-mail valida, (c) data nasterii, (d) 

numarul de telefon. Scopul solicitarii acestor informatii de catre Organizator este de a mentine contactul 

cu dumneavoastra pentru comunicari viitoare. 

Dupa colectarea datelor dvs., Organizatorul: 

- nu va instraina, inchiria sau vinde informatiile de identificare personala a dumneavoastra catre terti in 

scopuri de marketing si publicitate. 

- nu va furniza unor terti datele dvs. de contact fara acordul dvs., cu exceptia cazurilor in care sunt 

solicitate de institutii ale statului legal abilitate (cu rol de control etc) 

- va securiza informatiile esentiale pe care le furnizati, prin protocoale standard si tehnologii 

corespunzatoare. 

- va putea trimite participantilor informari legate de brandul Nikon, prin platforma nikonisti.ro 

 

Articolul 9. Forţă majoră. Caz fortuit 
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Art. 9.1. Pentru scopul acestui Regulament, forţă majoră înseamnă orice eveniment care nu poate fi 

controlat, remediat sau prevăzut de către Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului, din motive 

independente de voinţa sa, de a-şi îndeplini obligaţiile asumate prin Regulament. Cazul fortuit este un 

eveniment care nu putea fi prevăzut şi nici împiedicat de către Organizator. 

Art. 9.2. Dacă o situaţie de forţă majoră sau caz fortuit împiedică sau întârzie total sau parţial executarea 

Regulamentului 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 art.1351 C.civ. Organizatorul, dacă invocă forţa majoră sau cazul fortuit, este obligat să 

comunice participanţilor la Campanie cazul existent în termen de 5 zile lucrătoare de la apariţia cazului de 

forţă majoră sau caz fortuit. 

 

Articolul 10. Litigii  

Art. 10.1. Orice reclamatie având ca obiect Campania poate fi adresata in scris la adresa sediului social 

al Organizatorului specificata in acest Regulament sau trimisa pe mail la nps@nikonisti.ro in termen de 

maximum 7 zile calendaristice de la data la care s-a produs evenimentul reclamat.  

Art. 10.2. Eventualele neintelegeri aparute intre Organizator si Participantii la Campanie 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.  

 

Articolul 11. Intreruperea campaniei promotionale  

Art. 11.1. Organizatorul isi rezerva dreptul de a intrerupe campania promotionala oricand pe parcursul 

desfasurarii acesteia, cu informarea prealabila a consumatorilor prin mijloace de comunicare 

corespunzatoare (afisare pe site, semnalizare in magazine, etc.).  

Art. 11.2. In situatia in care Campania este intrerupta/ suspendata, Organizatorul va acorda beneficiile 

campaniei Participantilor care au indeplinit conditiile Campaniei pana la data suspendarii sau intreruperii, 

in conformitate cu prevederile prezentului Regulament. 

 

Articolul 12. Regulamentul campaniei promotionale  

Art. 12.1. Regulamentul Campaniei este afisat si disponibil gratuit pe site-ul oficial al Organizatorului la 

adresa www.nikonisti.ro pe toata perioada de desfasurare a Campaniei.  

Art. 12.2. Simpla participare la aceasta Campanie echivalează cu/implică cunoaşterea şi acceptarea 

integrală şi necondiţionată de către orice Participant a prevederilor şi aplicării prezentului Regulament în 

ceea ce priveşte Campania.  

 

Articolul 13. Comunicarea cu organizatorul 

mailto:nps@nikonisti.ro
http://www.skin.ro/
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Art. 13.1. In cadrul Campaniei, Organizatorul poate avea nevoie sa comunice cu dvs. prin email sau 

telefon. Sunteti de acord sa primiti mesaje email, legate de participarea dvs. la Campanie sau contul dvs. 

din cadrul website-ului www.nikonisti.ro pentru a asigura buna derulare a Campaniei. 

Art. 13.2. Sunteti de acord ca numele si/sau adresa dvs. email sa fie mentionate in titlul anumitor 

comunicari pe care le initiati prin website-ul www.nikonisti.ro. Intelegeti si sunteti de acord ca 

Organizatorul poate utiliza datele dvs. de contact in scopul consultarii sau informarii dvs. cu privire la 

produsele, ofertele si promotiile website-ului. Puteti renunta la acest privilegiu prin serviciul de 

dezabonare din cadrul mesajelor email primite sau din cadrul sectiunii setari aflate in contul dvs de pe 

website-ul www.nikonisti.ro.  

 

Articolul 14. Utilizarea serviciului 

Art. 14.1. Intelegeti si sunteti de acord ca nu aveti voie sa postati, sa incarcati, sa transmiteti prin email 

sau in niciun alt mod, in cadrul campaniei, urmatoarele tipuri de informatii: 

- informatii ilegale, abuzive, obscene, discriminatorii, jignitoare, conspirative sau de hartuire. 

- informatii false despre propria dvs. identitate, incluzand, dar fara a se limita la, pseudonime sau orice alt 

tip de date false, gresite sau inexacte pe care le furnizati in cadrul campaniei. 

- informatii pe care nu aveti dreptul sa le faceti publice, care au caracter secret sau confidential sau 

asupra carora nu detineti drepturi de proprietate intelectuala. 

- informatii publicitare nesolicitate sau neautorizate, spam, scrisori in lant, scheme de afaceri piramidale 

sau orice alt tip de solicitari. Aceasta interdictie se refera inclusiv, fara a se limita la, folosirea campaniei 

pentru: 

a) a trimite mesaje unor persoane pe care nu le cunoasteti; 

b) a contacta persoane pe care nu le cunoasteti si a le trimite mesaje promotionale sau de solicitare fara 

permisiunea acestora; 

c) a trimite mesaje catre liste de distributie sau alias-uri de grup. 

- informatii sau materiale care contin virusi informatici sau orice coduri, fisiere sau programe 

computerizate daunatoare, menite sa intrerupa, sa distruga sau sa limiteze functionarea oricarui software 

sau a oricarui echipament electronic si de telecomunicatii. 

Aceasta interdictie se refera, fara a se limita la: spyware (programe pentru captarea datelor despre 

utilizatorul computerului infectat), adware (programe de transmitere de reclame), virusi informatici, 

phishing (mesaje de solicitare de informatii confidentiale), spam (mesaje electronice nesolicitate), pop-up-

uri sau link-uri catre alte pagini de internet considerate riscante. 

- elemente falsificate de identificare cu scopul disimularii originii oricarei comunicari transmise prin 

websiteul www.nikonisti.ro sau alte mijloace aferente acestei campanii sau Organizatorului in general. 

- continut care nu este destinat rubricii respective (adresa de email in locul numelui, etc) 

Art. 14.2. Sunteti de acord ca nu aveti voie sa interferati sau sa intrerupeti serverele, reteaua sau 

seriviciul Organizatorului aferent campaniei sau sa incalcati orice reglementari, proceduri si indrumari 

privind utilizarea retelei, legate de aceasta campanie. 

 

http://www.nikonisti.ro/
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Articoul 15. Incetarea furnizarii serviciului 

Art. 15.1. Sunteti de acord ca Organizatorul poate, in orice moment, fara notificare prealabila, sa intrerupa 

contul si 

accesul dvs. la campanie, din cauze care pot fi, fara a se limita la: 

(a) incalcarea de catre dvs. a prevederilor prezentului document si a indrumarilor pe care le cuprinde,  

(b) solicitari ale institutiilor guvernamentale si impuneri ale legii, 

(c) solicitarea dvs. expresa, 

(d) probleme si aspecte tehnice neprevazute, 

 

Art. 15.2. Sunteti de acord ca intreruperea furnizarii serviciului va fi facuta la libera alegere a 

Organizatorului si ca Organizatorul nu poate fi facut raspunzator fata de dvs. sau orice alta terta parte 

pentru intreruperea accesului dvs. la campanie. 

 

Articolul 16. Informatia furnizata 

Art. 16.1. In timpul folosirii aplicatiei este posibil ca utilizatorii sa furnizeze informatii despre sine care pot 

fi vizibile de catre alti utilizatori (vedeti capitolul Confidentialitatea datelor din acest document si politica 

privind datele personale pentru detalii despre informatia colectata pe www.nikonisti.ro). 

Intelegeti si sunteti de acord ca prin postarea de materiale pe website-ul www.nikonisti.ro, cedati catre 

Organizator dreptul gratuit si irevocabil de a utiliza aceste materiale in decursul existentei serviciului. 

Intelegeti ca raspunderea pentru toata informatia pe care o postati in cadrul campaniei va revine exclusiv 

dvs., iar Organizatorul nu poate fi facut raspunzatoar de nici o greseala sau omisiune din aceste 

informatii.  

Art. 16.2. Sunteti de acord sa nu monitorizati sau copiati, si sa nu permiteti altora sa monitorizeze sau 

copieze paginile website-ului www.nikonisti.ro si continutul pe care acestea il cuprind. Sunteti de acord sa 

nu simulati aspectul sau functionarea acestui website si sa nu actionati pentru a perturba functionarea 

sau a supraincarca infrastructura noastra informatica, inclusiv, dar fara a se limita la, comunicari 

nesolicitate, incercari de a obtine acces neautorizat, transmitere sau activare de virusi informatici. 

 

Articolul 17. Limite de raspundere 

Art. 17.1. Acceptand acest regulament, sunteti de acord ca Organizatorul, angajatii sai, partenerii si orice 

alti colaboratori in campanie nu sunt raspunzatori pentru nici un fel de pierderi sau consecinte negative 

directe, indirecte, ocazionale sau exceptionale rezultate in urma: 

a) utilizarii website-ului www.nikonisti.ro de catre dvs.; 

b) accesului neautorizat sau alterarii comunicarii dvs. cu sau prin acest website, sau 

c) orice alte probleme legate de campania “Tombola Nikon black Friday 4 Pro”. 
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Art. 17.2. Orice afaceri si tranzactii care pot aparea intre utilizatori ca urmare a folosirii de catre acestia a 

prezentei campanii sau a website-ului www.nikonisti.ro constituie raspunderea exclusiva a utilizatorilor 

implicati in acestea. 

Art. 17.3 Organizatorul nu garanteaza ca serviciile aferente campaniei vor fi neintrerupte si lipsite de 

erori. 

Art. 17.4. Orice material pe care il descarcati sau obtineti in orice mod de pe website-ul www.nikonisti.ro 

se face la libera dvs. alegere si pe propria dvs. raspundere si pe propriul risc, dvs. fiind unicul responsabil 

in cazul oricarei deteriorari a computerului dvs. sau pierderii de date produse in urma acestor descarcari. 

 

Articolul 18. Legea aplicabila 

Acest regulament reprezinta un acord intre dvs. si Organizatorul Campaniei, guvernat de legislatia 

romaneasca in vigoare. 

In conformitate cu art. 52 alin 1 din OG 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata 

prezentul Regulament se autentifica in 3 (trei) exemplare. 


