REGULAMENTUL CONCURSULUI

„Distribuie și câștigă!”
10 – 14 februarie 2017

1. Organizatorul Concursului
Concursul din perioada 10 – 14 februarie 2017 este organizat de SC BODNAR SRL, cu sediul social în
Arad, Calea Aurel Vlaicu nr. 282/6, jud. Arad, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J2/335/2002,
CUI RO 14587194. Concursul se desfășoară conform prezentului Regulament, care este obligatoriu
pentru toți participanții. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament pe parcursul desfașurării Concursului, dar nu înainte de a anunța modificarea pe
http://bodnar.eu/
2. Afișarea prezentului Regulament
Regulamentul va fi afișat pe toată perioada derulării Concursului pe site-ul oficial Bodnar.
3. Aria de desfășurare a Concursului
Prezentul Concurs se desfășoară pe pagina oficială de Facebook Bodnar
https://www.facebook.com/bodnar.accesorii.mobila/
4. Durata Concursului
Perioada de desfășurare a Concursului este 10 – 14 februarie 2017.
5. Mecanismul Concursului
Pentru a participa la Concurs, fanii Bodnar trebuie să dea Share public postării dedicate, din data de
10 februarie, pe pagina personală de Facebook.
6. Premiul
Câștigătorul concursului va primi un lacăt cu Bluetooth E-Pad.
*Acesta nu va putea solicita contravaloarea premiului în bani.
7. Alegerea câștigătorului
Alegerea câștigătorului se va realiza în mod aleatoriu, pe site-ul random.org.

8. Anunțarea câștigătorului
Anunţarea câștigătorului se va face în data de 15 februarie, pe pagina oficială de Facebook Bodnar.
9. Confidențialitatea datelor
Participanţii la Concurs sunt de acord să respecte și să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor
și condiţiilor prezentului Regulament. Prin comunicarea datelor personale în modalităţile indicate în
mod expres prin Regulament, participanţii la Concurs își exprimă acordul expres și neechivoc, ca
datele lor personale să intre în baza de date a Organizatorului.
Organizatorul nu condiţionează participarea la Concurs de exprimarea acestui acord. În cazul în care
participanţii nu sunt de acord cu prelucrarea acestor date, Organizatorul nu va face alte demersuri
ulterioare în acest sens.

