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REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI 

“Black Friday 2019 si post Black Friday (15-18.11.2019) Domeniile Panciu” 

 

 Art. 1. ORGANIZATORUL  

Organizatorul campaniei “Black Friday 2019 si post Black Friday (15-18.11.2019) Domeniile Panciu” (denumita in cele 
ce urmeaza “Campania”) este Vinaria Danului SRL, cu sediul in Constanta, localitatea 23 August, Incinta Ferma, 5, Cod 
Unic de Inregistrare RO21649192, identificata la Registrul Comertului cu J39/401/2007, cont nr. 
RO95BACX0000001151017000 deschis la Unicredit Bank, reprezentata prin Guzu Nicusor Daniel in calitate de 
Administrator.  
 

Art. 2. PARTICIPANTII  

La aceasta Campanie pot participa persoane fizice majore (cu varsta de 18 ani, implinita la data inceperii campaniei), 

cu domiciliul stabil si rezidenta in Romania, care acceseaza pagina speciala dedicata Black Friday 2019 si post Black 

Friday (15-18.11.2019) pe platforma de comert electronic e-MAG www.emag.ro, m.eMAG.ro sau aplicatia eMAG in 

intervalul 15.11.2019-18.11.2019. La Campanie nu pot participa angajatii Organizatorului precum si rudele de gradul 

întâi ale acestora.  

Persoanele care indeplinesc conditiile prevazute la paragraful anterior si care doresc sa participe la aceasta Campanie 

trebuie sa intre pe pagina speciala dedicata Black Friday de pe platforma de comert electronic eMAG in intervalul 

15.11.2019-18.11.2019 si sa achizitioneze produsele comercializate de catre Organizator, respectiv pachete turistice 

(denumit in continuare „Produsul”). 

Oferta este valabila exclusiv pentru Produsele comercializate pe platforma de comert electronic e-MAG: www.emag.ro, 

m.eMAG.ro sau aplicatia eMAG in perioada de valabilitate a Campaniei Black Friday 2019 si post Black Friday (15-

18.11.2019) Domeniile Panciu, in limita stocului disponibil. 

 

Art. 3. CLAUZE PRIVITOARE LA REGULAMENT  

Prezentul Regulament este disponibil gratuit.  

Prin participarea la campania “Black Friday 2019 si post Black Friday (15-18.11.2019) Domeniile Panciu”, ce se va 

desfasura in intervalul 15.11.2019-18.11.2019, Participantii sunt de acord cu prevederile prezentului regulament.  

Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament, prin incheierea unui act aditional la 

Regulament, urmând ca astfel de modificări să intre în vigoare numai după publicarea unui anunţ prealabil de prezentare 

a acestor modificări pe site-ul www.emag.ro.  

Acest Regulament, precum si orice informatie legata de campania “Black Friday 2019 si post Black Friday (15-

18.11.2019) Domeniile Panciu”, pot fi obtinute in mod gratuit de catre orice solicitant, la telefon 0728900497 sau prin 

email : eugen.odainii@casapanciu.ro  

 

Art. 4. PROCEDURA DE PARTICIPARE SI MECANISMUL DE DERULARE AL CAMPANIEI “Black Friday 2019 si 

post Black Friday (15-18.11.2019) Domeniile Panciu” 

Adaugarea Produsului in cos si trimiterea comenzii prin intermediul paginii special dedicate “Black Friday 2019 si post 

Black Friday (15-18.11.2019)” de pe platforma de comert electronic eMAG, in intervalul 15.11.2019-18.11.2019, are 

valoarea unui contract de vanzare-cumparare.  

Modalitatea de plata acceptata de catre Organizator este prin card online. 

http://www.emag.ro/
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Prin adaugarea in cos a Produsului si trimiterea comenzii de catre Participant, acesta este de acord cu termenii si 

conditiile Organizatorului, asa cum sunt prezentate prin Regulament si pe pagina dedicata pe platforma eMAG. 

Organizatorul va contacta telefonic participantul in cel mult 3 zile lucratoare de la data procesarii platii pentru a confirma 

comanda. Ulterior organizatorul se obliga sa transmita gratuit, exclusiv in format electronic (la adresa de email 

confirmata cu participantul) si in decurs de 3 zile lucratoare la de la plasarea comenzii si acceptarea platii, confirmarea 

rezervarii pentru produsul achizitionat prin intermediul paginii special dedicate “Black Friday 2019 si post Black Friday 

(15-18.11.2019)” de pe platforma de comert electronic eMAG, incepand cu 15 noiembrie 2019. E-mailul de confirmare 

a rezervarii este cel in baza caruia participantul va beneficia de serviciile achizitionate. 

Dupa plasarea comenzii si acceptarea platii, nu se mai pot schimba datele sejurului, numarul de persoane si tipul de 

camera confirmata initial, decat cu acordul scris al Organizatorului.  

Participantul declara ca a luat la cunostinta ca solicitarea de rezervare devine ferma in momentul confirmarii platii. 

Renuntari, penalizari, despagubiri la pachetul de servicii turistice achizitionat prin Campania “Black Friday 2019 si 

post Black Friday (15-18.11.2019) Domeniile Panciu”. In cazul in care turistul renunta din vina sa la Produs (pachetul 

de servicii turistice care face obiectul contractului), acesta datoreaza Organizatorului penalizari reprezentand 100% din 

valoarea Produsului daca: 

- anularea se face oricand din momentul confirmarii platii si pana in ziua de check-in (data start perioada cazare); 

- nu se prezinta la cazare, prezinta acte incomplete sau false. 

 

Art 5. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

Prin inscrierea si participarea la Campanie, Participantii declara ca sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament 

si sunt de acord ca datele lor cu caracter personal sa fie prelucrate de catre  Vinaria Danului SRL si Dante International 

S.A., in calitate de operatori de date cu caracter personal in scopul indeplinirii obligatiilor aferente desfasurarii prezentei 

Campanii. 

Prin inscrierea la aceasta Campanie, participantii sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament.  

Participantul la Campanie în calitate de persoana vizata are, conform Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția 

persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, 

urmatoarele  drepturi: dreptul de acces,  dreptul la rectificare, dreptul la ștergere,  dreptul la restricționare, dreptul la 

portabilitatea datelor, dreptul de a obiecta  si dreptul de a se adresa Autoritatii Nationale pentru Protectia Datelor cu 

Caracter Personal. 

Pentru orice informatii sau solicitari de exercitare a drepturilor dumneavoastra referitor la prelucrarea datelor cu caracter 

personal, puteti contacta Dante International S.A. (Operator) prin:  

Transmiterea unui e-mail la adresa: data.protection@emag.ro sau 

Transmiterea solicitarii prin curier / posta, la adresa Soseaua Bucuresti-Nord, nr. 15-23, parcul de birouri Swan, 

cladirea Windsor, etaj 5, Voluntari, judetul Ilfov, in atentia Responsabilului cu protecția datelor 

 

Pentru orice informatii sau solicitari de exercitare a drepturilor dumneavoastra referitor la prelucrarea datelor cu caracter 

personal, puteti contacta Vinaria Danului SRL (Operator) prin:  

Transmiterea unui e-mail la adresa: eugen.odainii@casapanciu.ro  sau 

Transmiterea solicitarii prin curier / posta, la adresa : Sat Sirbi, Tifesti, Vrancea 
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Art. 6. CLAUZE FINALE  
 
 
Organizatorul nu isi asuma nici o responsabilitate pentru documentele necorespunzatoare din punct de vedere al 

continutului (informatii incomplete, false sau vadit eronate etc.)., cu exceptia cazului in care o instanta de judecata 

competenta decide in mod definitiv ca necorespunderea este culpa sa exclusiva.    

Organizatorul nu isi asuma nici o responsabilitate pentru materialele deteriorate sau necorespunzatoare din punct de 

vedere al continutului (informatii ilizibile, false sau vadit eronate etc.).  

Organizatorul isi rezerva dreptul de a inceta, de a suspenda sau de a prelungi aceasta campanie in orice moment 

urmand a anunța publicul prin intermediul site-ului www.emag.ro, m.eMAG.ro sau aplicatia eMAG.  

Organizatorul nu va putea fi tinut responsabil daca, in caz de forta majora sau de o cauza independenta de vointa sa, 

intervin schimbari de date sau chiar daca aceasta actiune va fi modificata sau anulata.  

Revendicarile nejustificate si plangerile dovedite ca fiind neintemeiate si abuzive, constituie temei pentru Organizator 

pentru a solicita daune-interese.  

Prin plasarea comenzii, Participantii declara ca au luat la cunostinta si sunt de acord cu cele mentionate in prezentul 

regulament al campaniei.  

Eventualele litigii aparute intre Organizator si Participanti cu privire la orice aspect legat de desfasurarea Campaniei se 

vor solutiona pe cale amiabila, iar in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele 

judecatoresti romane competente din Bucuresti.  

Prezentul regulament a fost redactat si semnat in 2 (doua) exemplare.  

 

 

Vinaria Danului SRL 
Guzu Nicusor Daniel 
Administrator 
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