
Capitolul 1. Organizatorii

1.1. Concursul “Scrie un review despre produsul tau Albatros” este organizat si 
desfasurat de catre Smart Electro Distribution, societate romana, cu sediul in 
Bucuresti, denumita in continuare „Organizatorul”. 

1.2. Participantii la Concurs sunt obligati sa respecte termenii si conditiile acestui 
regulament oficial, denumit in cele ce urmeaza ”Regulamentul”.

1.3. Regulamentul este intocmit si va fi facut public conform legislatiei aplicabile 
in Romania, pe site-ul oficial www.albatros.ro

1.4. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba prezentul 
Regulament, urmand ca astfel de modificari sa intre in vigoare numai dupa 
anuntarea in mod public a modificarilor respective prin intermediul aceluiasi 
canal de comunicare prin care Regulamentul a fost facut public anterior, precum 
si prin notificarea autoritatilor competente, dupa caz, daca modificarile efectuate 
necesita o astfel de notificare.

1.5. Concursul va putea fi intrerupt de catre Organizator, oricand in timpul 
duratei de desfasurare, in cazul aparitiei unei situatii de forta majora sau al 
modificarii Regulamentului Concursului.

1.6. Regulamentul este intocmit si va fi facut public conform legislatiei aplicabile 
din Romania. Anexele sau actele aditionale la Regulament fac parte integranta 
din acesta.

1.7. In ceea ce priveste operatiunile privind colectari si/sau prelucrari de date cu 
caracter personal, acestea vor fi realizate de catre Organizator.

1.8. Prin participarea la acest Concurs, se prezuma cunoasterea Regulamentului 
si acordul participantilor. Participantii se obliga sa respecte si sa se conformeze 
tuturor termenilor, conditiilor si prevederilor prezentului Regulament.

Capitolul 2. Durata si aria de desfasurare a Concursului

2.1. Concursul se va desfasura in perioada 1 decembrie 2020 – 31 martie 2021 pe 
pagina oficiala de Facebook Albatros 

Capitolul 3. Drept de Participare

3.1. Concursul este deschis participarii persoanelor fizice cu varsta de peste 18 
ani, impliniti pana la data inceperii Concursului, cetateni romani sau cetateni 
straini, rezidenti in Romania, sau cu domiciliul sau resedinta, chiar temporara, in
Romania.



3.2. La acest Concurs nu au drept de participare urmatoarele persoane: angajatii 
firmei Smart Electro Distribution si rudele de gradul 1 ale acestora, persoanele a 
caror varsta este mai mica de 18 ani impliniti la data inceperii Concursului. 

Capitolul 4. Mecanismul Concursului si Produsele Participante

4.1. Mecanismul Concursului: pentru a participa la Concurs participantii trebuie 
sa parcurga pasii necesarii inscrierii in cadrul acestuia:

-sa aiba in posesie sau sa fi achizitionat recent un produs Albatros

- sa scrie un review despre acest  produs, pe site-urile online de unde au 
achizitionat produsele Albatros

- sa detina un cont in reteaua de socializare Facebook  (cu numele si prenumele 
reale)

- sa dea like paginii de Facebook Albatros 

- sa trimita printr-un mesaj privat pe Facebook Chat Albatros un mesaj privat cu 
link-ul produsului la care s-a scris review, numele de pe care s-a facut review-ul, 
o poza cu respectivul review si o poza cu bonul care atesta achizitionarea 
produsului sau poza reala cu produsul din incinta unde este folosit

4.2. Transmiterea inscrierilor in Concurs se va face in perioada 1 decembrie 
00:00 – 31 martie 2021 00:00, orice inscriere inainte de data inceperii 
Concursului sau ulterioara datei de incheiere a Concursului, fiind declarata 
nevalida si nu se va incadra in conditiile necesare participarii la Concurs.

4.3. Un participant are dreptul sa se inscrie in Concurs cu mai multe reviewuri la 
produse diferite (maxim 5 review-uri / persoana/familie/grup)

4.4 Produsele participante la Concurs sunt:

Produse din categoria MDA : Aparate frigorifice, Masini de spalat rufe 
Automate si Masini de spalat, rufe Semiautomate, Hote

Produse din categoria SDA: Cuptoare electrice, Cuptoare cu microunde, 
Aspiratoare, Storcatoare, Mixere & Blendere, Masini de tocat, Statie de calcat , 
Grill Electric, Incalzitoare exterior

Capitolul 5. Validarea Reviewurilor

5.1. Organizatorul va verifica fiecare review in parte si se va asigura ca se supune 
regulamentului Concursului. Acestea trebuie sa contina parerea proprie a participantului 



5.2. Review-ul nu trebuie sa contina cuvinte sau expresii obscene si indecente, in cazul in
care acest lucru se intampla, organizatorul va elimina participantul din concurs, nefiind 
oblicat sa anunte acest lucru

5.3 Review-urile inscrise vor fi verificate in termen de maxim 5 zile lucratoare, timp in 
care Organizatorul va verifica daca participantul a urmat toti pasii necesari din acest 
Regulament.

Capitolul 6. Premiile Oferite in cadrul Concursului si Acordarea lor

6.1 La acest Concurs se vor acorda urmatoarele premii:

Premii garantate: pentru fiecare review inscris si validat conform prezentului 
Regulament, participantul va primi garantat, in functie de categoria din care face 
parte produsul pentru care a scris review:

- un rucsac SAMUS-MSP1088 black pt review-urile acordate produselor din 
categoria MDA (valoarea rucsac 94,95 lei fara TVA)

- un dozator de sapun lichid cu senzor Limpio SD250S pt review-urile 
acordate produselor din categoria SDA (valoare dozator 57,98 lei fara TVA)

-

Premiile garantate se vor acorda in limita stocului disponibil de 500 bucati rucsac
si 500 bucati dozatoare. 

Premii prin tragere la sorti lunare: toate reviewurile inscrise si validate 
conform prezentului Regulament, participa la cele 3 trageri la sorti de la finalul 
fiecarei luni de concurs.

31 Decembrie – Pachet Albatros grill electric GT2000+Blender BM703A + 
Cafetiera Verona Black 2 (294 lei fara TVA)

31 Ianuarie – Pachet Albatros cuptor electric A45CRX2 + mixer MXA550B (353
lei fara TVA)

28 Februarie – Frigider Albatros FA28N (647 lei fara TVA)

Marele premiu prin tragerea finala la sorti de finalul campaniei:

Toate reviewurile inscrise si validate conform prezentului Regulament, participa 
si la extragerea finala de pe data de 31 martie. 

Marele premiul final este o combina frigorifica Albatros CNFX48A+(1429 lei fara 
TVA)



6.2. Procedura de acordare a premiilor:

Premiul garantat se va acorda garantat fiecarui participant, dupa validarea 
reviewului si instiintarea acestuia prin intermediul unui mesaj privat pe 
Facebook

Pentru a revendica premiul, participantul trebuie sa trimita datele de contact in 
maxim 48 de ore de la anuntarea de catre Organizator a castigarii premiului 
(nume, prenume, adresa, nr telefon). 

Raspunsul participantului reprezintă exprimarea acordului expres si neechivoc al
acestuia pentru introducerea datelor personale in baza de date a Organizatorului, 
prelucrarea datelor de Organizator în vederea validării şi atribuirii premiului. 

Trimiterea premiul prin curier se va face in termen de maxim 5 zile lucratoare de 
la transmiterea de catre participant, a adresei complete pentru livrarea 
premiului.

In cazul in care castigatorul nu transmite in termen de 48 ore mesajul sau catre 
Organizator, acesta va fi invalidat si nu va primi premiul garantat.

Premiile prin tragere la sorti se vor transmite prin curier dupa efectuarea tragerii 
la sorti, in termen de de 5 zile lucratoare de la extragere si anuntarea 
castigatorilor prin intermediul unui mesaj privat pe Facebook

Daca in timpul Concursului nu se inscrie/nu participa niciun participant ori se 
inscriu/participa mai putini participanti decat numarul premiilor, atunci premiile
Concursului ramase neatribuite vor ramane la dispozitia Organizatorului.

6.3. Castigatorii premiilor prin tragere la sorti vor fi publicati pe pagina de 
Albatros dupa validarea finala a acestora, potrivit prevederilor legale, prin 
mentionarea numelor folosite de acestia in profilul de Facebook cu care se inscriu
la Concurs.

6.4. Castigatorii premiilor oferite in cadrul acestui Concurs nu au dreptul de a 
pretinde schimbarea acestora cu alte bunuri, sa solicite schimbarea 
caracteristicilor premiilor sau sa solicite contravaloarea in bani a premiilor 
castigate.

6.5. Premiile acordate in cadrul prezentului Concurs pot fi livrate doar pe 
teritoriul Romaniei.

6.6. Toate premiile neacordate, indiferent de motiv, vor ramane in proprietatea 
Organizatorului, care-si rezerva dreptul de a le folosi in campaniile urmatoare.



6.7. Organizatorul nu va fi responsabil pentru imposibilitatea unui castigator de a
intra in posesia premiului dorit.

6.8. In cazul in care, din motive independente de Organizator, premiile nu pot fi 
acordate (imposibilitatea contactarii participantilor din motive precum: refuzul 
participantilor / castigatorilor de a comunica datele solicitate/de a transmite 
informatiile in termenul si cu datele mai sus-mentionate, refuzul primirii 
premiilor), premiul/ile va/vor ramane in posesia Organizatorului.

6.9. Eventualele reclamatii legate de derularea Concursului se vor putea trimite 
pe urmatoarea adresa: bianca@smartelectro.ro, in termen de maximum 10 (zece) 
zile de la data finalizarii Concursului. Dupa aceasta data Organizatorul nu va mai 
lua in consideratie nicio reclamatie.

Capitolul 7. Drepturi, obligatii, responsabilitati

7.1. Inscrierile inainte sau dupa perioada mentionata in Regulament nu se iau in 
considerare.

7.2. Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru livrarea cu intarziere a 
produselor de catre firmele de curierat.

7.3. Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru pierderile, intarzierile sau 
orice alte probleme la inscrierea in Concurs, cauzate de providerul de Internet 
sau conexiunea la Internet a persoanei care doreste sa se inscrie in Concurs. De 
asemenea, Organizatorului nu i se pot imputa intreruperile/disfunctionalitatile 
neanuntate ale providerului de internet sau blocarea accesului intern datorita 
aglomerarii retelelor pe perioadele de trafic intens care pot periclita inscrierea in 
Concurs in perioada de desfasurare a Concursului.

7.4. Organizatorul nu are obligatia de a verifica si nu este responsabil pentru 
autenticitatea numelui de utilizator, sau in cazul in care acesta afecteaza 
drepturile tertilor, in special dreptul la un nume sau alte drepturi personale, 
dreptul la un nume comercial, dreptul la o marca comerciala sau alte drepturi de 
proprietate intelectuala.

7.5. Participantul este pe deplin responsabil pentru fiecare actiune a sa in cadrul 
acestui Concurs.

Capitolul 8. Litigii si legea aplicabila

8.1. Eventualele litigii aparute intre Organizator, pe de o parte, si oricare dintre 
participantii, pe de alta parte, se vor rezolva pe cale amiabila, iar in cazul in care 
nu va fi posibil, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane 
competente.

mailto:bianca@smartelectro.ro


8.2. Legea aplicabila acestui Regulament este legea romana.

Capitolul 9. Incetarea Concursului

Concursul inceteaza prin urmatoarele modalitati:(i) prin ajungere la termen;(ii) 
prin aparitia unui caz de forta majora;(iii) din motive independente de vointa 
Organizatorului de a continua Concursul, cum ar fi epuizarea stocului de premii;
(iv) prin decizia Organizatorului.

In situatiile prevazute mai sus, Organizatorul nu are nicio obligatie fata de 
participanti, cu privire la returnarea unor sume si/sau plata unor sume cu titlu de
despagubire.

Capitolul 10. Prelucrarea datelor cu caracter personal

Organizatorul prelucreaza datele cu caracter personal ale participantilor pentru 
scopurile si in conditiile mai jos prezentate.

Scopurile prelucrarii datelor. Organizatorul prelucreaza datele cu caracter 
personal enumerate in Art. 11.3 de mai jos, ce sunt furnizate direct de catre 
participanti in vederea participarii la Concurs, cu respectarea drepturilor 
persoanelor vizate si in conformitate cu dispozitiile legale, pentru indeplinirea 
urmatoarelor scopuri: Organizarea si desfasurarea Concursului conform 
mecanismului descris in Regulament si acordarea premiilor conform conditiilor 
Regulamentului.

Datele cu caracter personal prelucrate

1. Pentru scopul organizarii si defasurarii Concursului in urma caruia 
Organizatorul acorda participantilor, conform mecanismului Concursului, 
premiile prevazute, Organizatorul va prelucra urmatoarele categorii de date cu 
caracter personal („Datele Personale”): nume, prenume, adresa pentru 
expedierea premiilor, numar de telefon. Aceste Date Personale sunt furnizate de 
participant prin intermediul trimiterii printr-un mesaj privat pe Facebook pe 
pagina Albatros, in lipsa furnizarii acestor date neputand participa la Concurs.

2. Datele cu caracter personal sunt prelucrate exclusiv pentru realizarea 
Concursului si pentru inmanarea ulterioara a premiilor si nu in alte scopuri 
viitoare de marketing sau comerciale, realizate prin comunicari nesolicitate de 
catre utilizatori.

Temeiul prelucrarii. Mentionam ca datele cu caracter personal enumerate 
mai sus sunt prelucrate in baza urmatoarelor temeiuri, dupa cum 
urmeaza:Pentru scopul de organizare si defasurare a Concursului.



. Colectarea datelor cu caracter personal. Organizatorul colecteaza datele cu 
caracter personal ale participantilor la Concurs direct de la acestia prin inscrierea
la concurs, prin intermediul mesajelor private trimise pe Facebook de catre 
participanti (nume, prenume, adresa, numar de telefon).

Destinatarii datelor cu caracter personal. In desfasurarea activitatilor 
Organizatorului si pentru indeplinirea scopurilor mentionate mai sus, 
Organizatorul colaboreaza cu diversi furnizori de servicii sau parteneri in baza 
unor relatii contractuale, carora le pot fi divulgate datele dumneavoastra cu 
caracter personal pentru a fi folosite strict in scopurile stabilite de Organizator. 
Pentru indeplinirea scopului de organizare si desfasurare a Concursului datele 
participantilor pot fi dezvaluite altor companii din grup, imputernicitilor care 
prelucreaza date pe seama noastra, sub-imputernicitilor (entitati sub-contractate 
de imputerniciti pentru prelucrarea datelor), parteneri furnizori de servicii si sub-
contractanti ai acestora, autoritati publice.

Durata prelucrarii. Pentru indeplinirea scopului de organizare si defasurare a 
Concursului, Organizatorul estimeaza ca datele vor fi prelucrate pentru o durata 
de maxim 11 ani strict in scopul justificarii fiscal-contabile a premiilor acordate. 
Datele cu caracter personal ale participantilor vor fi stocate exclusiv pentru 
indeplinirea scopurilor mentionate mai sus, iar Organizatorul va evalua in mod 
periodic necesitatea de prelucrare a respectivelor date. Dupa incetarea duratei de 
prelucrare determinata conform celor de mai sus, datele participantilor vor fi 
sterse.

Securitatea prelucrarii datelor cu caracter personal. Organizatorul se angajeaza sa
prelucreze datele furnizate numai in scopurile specificate mai sus, sa pastreze 
confidentialitatea si siguranta prelucrarii, in conformitate cu dispozitiile legii si 
sa nu dezvaluie datele furnizate catre terte parti altfel decat s-a indicat mai sus 
sau in alte cazuri decat cele prevazute de lege. Mentionam ca in mod constant 
Organizatorul evalueaza si imbunatateste masurile de securitate implementate 
pentru a asigura protectia datelor cu caracter personal pe care le prelucreaza si 
verifica ca toti destinatarii datelor sa asigure cel putin acelasi nivel de protectie a 
datelor.

Drepturile participantilor. In contextul prelucrarii datelor cu caracter 
personal, participantii au urmatoarele drepturi:

a) Dreptul de acces la datele cu caracter personal prelucrate – insemnand dreptul
de a obtine din partea Organizatorului o confirmare ca prelucreaza sau nu date cu
caracter personal care privesc participantul si, in caz afirmativ, accesul la datele 
respective si conditiile in care sunt prelucrate, prin adresarea unei cereri in acest 
sens utilizand datele de contact de mai jos;



b) Dreptul de a solicita rectificarea sau stergerea datelor cu caracter personal – 
insemnand posibilitatea de a ne solicita rectificarea datelor cu caracter personal 
inexacte, completarea datelor incomplete sau stergerea datelor dumneavoastra in
anumite cazuri, prin adresarea unei solicitari in acest sens utilizand datele de 
contact de mai jos;

c) Dreptul de a solicita restrictionarea prelucrarii – insemnand dreptul de obtine 
din partea Organizatorului restrictionarea prelucrarii in anumite cazuri, respectiv
atunci cand (i) participantul considera ca datele prelucrate de Organizator sunt 
inexacte, pana la rectificarea acestora; (ii) prelucrarea este ilegala, dar 
participantul nu doreste sa stergem datele; (iii) Organizatorul nu mai are nevoie 
de datele cu caracter personal in scopurile mai sus mentionate, dar participantul 
le solicita pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta; sau
(iv) participantul s-a opus prelucrarii, pentru intervalul de timp in care se 
verificam daca drepturile legitime ale Organizatorului prevaleaza asupra 
drepturilor participantului;

d) Dreptul participantului de a-si retrage consimtamantul asupra prelucrarii – in 
cazul in care prelucrarea se bazeaza pe consimtamantul participantului, fara a 
afecta legalitatea prelucrarii efectuate pana la la acel moment;

e) Dreptul de opozitie – insemnand dreptul participantului de a se opune 
prelucrarii din motive legate de situatia particulara in care se afla, atunci cand 
prelucrarea (i) se intemeiaza pe interesele legitime ale Organizatorului ori (ii) 
este facuta in scopul comunicarilor de marketing direct, implicand crearea de 
profiluri;

f) Dreptul de a nu fi supus unei decizii automate, inclusiv profilare – insemnand 
dreptul de a nu fi supus unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata, 
inclusiv crearea de profiluri, care ar produce efecte juridice asupra 
participantului sau l-ar afecta intr-o masura semnificativa;

g) Dreptul la portabilitatea datelor – insemnand posibilitatea de a solicita 
mutarea, copierea sau transferul datelor participantului existente in baza noastra 
de date catre o alta baza de date, intr-un format structurat, utilizat in mod curent 
si care poate fi citit automat, doar in cazurile in care prelucrarea se bazeaza pe 
consimtamantul participantului sau executarea unui contract si este efectuata 
prin mijloace automate;

h) Dreptul de a depune plangere in fata Autoritatii Nationale de Supraveghere a 
Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal;

Capitolul 11. Forta majora:

Pentru scopul acestui Regulament, Forta Majora inseamna orice eveniment care 
nu poate fi controlat, remediat sau previzionat de catre Organizator si a carui 



aparitie il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile 
asumate prin Regulament. In categoria acestor evenimente sunt incluse, fara a se 
limita la acestea: razboaie, incendii, inundatii, greve si blocade, cutremure, alte 
catastrofe de orice fel, precum si orice reglementare care poate interzice sau 
modifica termenii Regulamentului.

Daca o situatie de forta majora, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din 
motive independente de vointa sa, impiedica sau intarzie total sau partial 
executarea Regulamentului si continuarea Concursului, Organizatorul va fi 
exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in 
care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata, conform prevederilor 
C.civ. Organizatorul, daca invoca forta majora, este obligat sa comunice 
participantilor la Concurs pe platforma Facebook Albatros la sectiunea Notes in 
termen de 5 zile de la aparitia cazului de forta majora, existenta acestuia.

ORGANIZATOR:

SMART ELECTRO DISTRIBUTION


