
REGULAMENTUL OFICIAL 

AL CAMPANIEI PROMOTIONALE CU PREMII 

“Cover me – Concurs Facebook!” 

organizata de SC Yokko Fashion SRL 

(perioada 8 septembrie – 21 septembrie 2014) 

 

 

SECŢIUNEA 1. ORGANIZATORUL ŞI REGULAMENTUL CONCURSULUI 

  
Organizatorul campaniei promotionale cu premii “Cover me – Concurs Facebook!” este   

S.C.  Yokko Fashion S.R.L.. (denumită în prezenta „Organizatorul”, “YOKKO”), cu sediul în 

București, Strada Șapte Drumuri, nr. 42, email office@yokko.ro, site web www.yokko.ro (SITEUL), 

având cod unic de înregistrare RO 7137693 si numar de ordine de la Oficiul Registrul Comertului 

J40/1195/1995, cont bancar RO07 RZBR 0000 0600 0463 8322, deschis la Raiffeisen Bank SMB.  

Participanţii la Concurs sunt obligaţi să respecte toţi termenii şi toate condițiile 

Regulamentului Concursului, potrivit celor menţionate mai jos (denumit în continuare “Regulament 

Concurs”). 

Regulamentul este întocmit şi făcut public conform legislaţiei aplicabile din România prin 

afișare pe pagina de internet www.yokko.ro , fiind disponibil oricărui participant. 

Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica prezentul Regulament, urmând ca aceste 

modificări să intre în vigoare numai după anunţul prealabil de prezentare a acestor modificări pe 

pagina de facebook https://www.facebook.com/YokkoTheFashionStore  

  

SECŢIUNEA 2. ARIA GEOGRAFICĂ DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI 

 

Concursul este organizat şi se desfăşoară pe teritoriul României, pe pagina de Facebook a 

Organizatorului - https://www.facebook.com/YokkoTheFashionStore. 

 

  

SECŢIUNEA 3. DURATA CONCURSULUI 

  

Concursul se desfășoară în perioada 8 septembrie 2014 si 21 septembrie 2014 23:59:59. 

 

  

 SECŢIUNEA 4. CONDIŢII DE PARTICIPARE LA CONCURS 

  
La acest Concurs pot participa doar persoane fizice, cetăţeni români, cu vârsta peste 18 ani 

(împliniţi până la data începerii Concursurilor), care au domiciliul sau reşedinţa în România pe toată 

perioada de desfășurare a Concursului și pe perioada de revendicare a premiului câștigat. 

  

La Concurs nu au dreptul să participe angajaţii societăţii S.C. Yokko Fashion S.R.L. şi nici ai 

celorlalte societăţi comerciale implicate în această acţiune, precum şi niciunul dintre membrii 

familiilor acestora (copii, părinţi, soţ/soţie, frate/soră). 

 

  

http://www.yokko.ro/
https://www.facebook.com/YokkoTheFashionStore
https://www.facebook.com/YokkoTheFashionStore


SECŢIUNEA 5. MECANISMUL CONCURSULUI 

  
Intrarea în concurs se face prin trimiterea unei fotografii  în care Participantul poartă cel puțin 

un articol produs de Yokko Fashion SRL. Fotografiile vor fi atașate în mesaje adresate direct paginii 

de Facebook https://www.facebook.com/YokkoTheFashionStore de pe contul personal al 

Participantului.  

Fotografiile vor fi uploadate EXCLUSIV de către Organizator într-un album special, 

accesibil oricărui utilizator de Facebook. 

Câștigătorii vor fi desemnați în funcție de numărul de like-uri pe fotografie. 

Organizatorul își rezervă dreptul să refuze intrarea în concurs a fotografiilor care conțin 

elemente indecente sau care nu corespund preverilor legate in vigoare.  

  

  

 SECŢIUNEA 6. DESCRIEREA PREMIILOR ACORDATE ÎN CADRUL CONCURSULUI 

  
Organizatorul ofera urmatoarele premii:  

1. Premiul I - un Card Cadou YOKKO in valoare de 300,00 lei;  

2. Premiul II - un Card Cadou YOKKO in valoare de 200,00 lei;  

3. Premiul III - un Card Cadou YOKKO in valoare de 100,00 lei.  

Valoarea totală a premiilor este 600,00 lei, inclusiv TVA 24%. 

În plus, câștigătoarea Premiului I va fi premiată și cu o copertă virtuală pe pagina de 

Facebook YOKKO, în stilul unui cover de revistă de fashion.  

Primele 10 clasate vor fi de asemenea răsplătite prin prezența pe cover-ul de Facebook 

YOKKO. 

Cardurile Cadou YOKKO oferite drept premiu, pot fi utilizate la plata partiala/totala a unei 

singure achizitii de produse marca YOKKO, prin intermediul SITEULUI sau a magazinelor 

YOKKO, in conformitate cu termenii si conditiile specifice Cardului Cadou YOKKO, disponibile pe 

www.yokko.ro.  

Castigatorii nu pot solicita contravaloarea in bani a premiilor castigate. 

  

Validare câștigător 

  Câştigătorii vor fi contactaţi de două ori, pe pagina lor de Facebook.  

În situaţia în care la momentul validării câştigătorul declară că nu acceptă premiul sau nu 

poate fi contactat conform celor menţionate mai sus in termen de 5 zile calendaristice, acesta va fi 

decăzut din drepturi, urmând a se apela la rezerve în ordinea desemnarii lor. 

În faza validării: câştigătorul va comunica operatorului datele personale pentru validare. 

Datele personale necesare validării telefonice sunt: nume şi prenume, data naşterii, sex, serie 

si număr BI/CI, un număr de telefon alternativ, adresa şi localitatea din BI/CI, adresa la care doreşte 

să îi fie livrat premiul. 

  Prin acceptarea premiului, câștigătorul confera Organizatorului cu titlu gratuit, o licenta ne-

exclusiva, nelimitata in timp, pentru folosirea, reproducerea, afisarea, crearea unor opere derivate sau 

exploatarea inclusiv in scopuri promotionale, a datelor lor generale (Nume si prenume, Localitate de 

domiciliu si Pagina de Facebook), si asupra oricarei fotografii care reprezinta imaginea personala a 

https://www.facebook.com/YokkoTheFashionStore
http://www.yokko.ro/


Castigatorului, obtinute din surse publice de catre Organizator sau transferate voluntar, catre 

Organizator, de catre Castigator. 

De asemenea, Castigatorul este de acord ca orice informatie sau fotogratie astfel licentiata 

sau orice Opera Derivata realizata de catre Organizator pe baza acestor date, sa intre in proprietatea 

Organizatorului de la momentul la care a fost obtinuta sau realizata si sa poata fi folosita de catre 

acesta, fara nicio restrictie, sau vreo solicitare materiala ulterioara de partea Castigatorului. 

  

 

SECŢIUNEA 7. RĂSPUNDERE 

  
Organizatorul prezentului Concurs nu îşi asumă răspunderea pentru imposibilitatea 

participării la Concurs datorită unor cauze care nu depind direct de el, cum ar fi defecţiuni tehnice ale 

operatorilor de telefonie mobilă sau internet. 

Prin înscrierea la acest Concurs, participanţii sunt de acord să respecte 

Regulamentul  Concursului, precum şi toate deciziile luate de Organizator şi colaboratorii săi în toate 

aspectele legate de implementarea prezentului Concurs. 

  Organizatorul nu îşi asumă răspunderea pentru validitatea datelor personale furnizate de către 

participanţi. 

  

 

SECŢIUNEA 8.   PROTECŢIA DATELOR PERSONALE 

  
Tuturor participanţilor la concursuri le sunt garantate drepturile cu privire la protecţia datelor 

cu caracter personal în conformitate cu Legea nr. 677/2001  

  Organizatorul va respecta dispozițiile art.12 din Legea nr 506/2004 privind prelucrarea 

datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, referitor 

la transmiterea de informaţii prin e-mail şi alte mijloace electronice. 

  

 

SECŢIUNEA 9.    LITIGII 

  
În cazul unor potenţiale litigii apărute între Organizator şi participanții la Concurs, acestea 

vor fi soluţionate pe cale amiabilă.  

 

 

 

 

 

ORGANIZATOR 

 

YOKKO FASHION SRL 

Administrator, 

SALAJAN-STEVOIU VICTOR-FLORIN 


