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REGULAMENTUL OFICIAL DE PARTICIPARE LA CONCURS 
BY THE SEA 

din perioada 23 iulie 2021 – 30 iulie 2021 
 
Art. 1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI  
Concursul BY THE SEA (denumit in continuare “Concurs”) este organizat si desfasurat de 
către GLAMOUR BISTRO CAFE S.R.L., societate de drept roman, cu sediul in Bucureşti 
Sectorul 5, Strada SEBASTIAN, Nr. 143, Bloc A33, Scara A, Etaj 2, Ap. 10, inregistrata la Oficiul 
Registrului Comertului sub nr. J40/1069/2020, CUI: 42173830, (denumita in cele ce 
urmeaza “Organizator”). 
Participantii la concurs sunt obligati sa respecte termenii si conditiile regulamentului oficial 
al concursului (denumit in continuare “Regulamentul Oficial” sau “Regulamentul”). 
Regulamentul Oficial este intocmit si va fi adus la cunostinta publicului prin publicarea 
acestuia in platforma de concurs Instgram pagina @ glamour__by__the__sea  incepand cu data de 22 
iulie 2021 si este disponibil gratuit oricarui solicitant. 
Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba regulamentul, cu obligatia de a 
anunta publicul in mod oficial, in aceeasi maniera in care a fost facuta si informarea initiala. 
Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Concursul poate fi mediatizat in scopul informarii 
publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare si/ sau cu rol informativ. 
 
Art. 2. LOCUL SI DURATA DESFASURARII CONCURSULUI  
Concursul se organizaeaza si desfasoara pe teritoriul Romaniei si va avea loc in perioada 
23.07.2021 ora 09:00 – 30.07.2021 ora 23:59, prin intermediul paginii de Instagram ce 
apartine GLAMOUR BISTRO CAFE S.R.L., accesibila la adresa www.insagram.com pagina 
glamour_restro_cafe,  
Art. 3. DREPTUL DE PARTICIPARE SI MODALITATEA DE PARTICIPARE.  
Se pot inscrie in vederea participarii la Concurs numai persoanele fizice cetateni romani 
(„Participantii”) cu domiciliul  in Romania si care, la data inscrierii, au implinit varsta de 18 
ani. 
Nu pot participa la Concurs angajaţii companiei GLAMOUR BISTRO CAFE S.R.L. şi nici 
membrii familiilor tuturor acestora (copii, părinţi, fraţi/surori, soţ/soţie). 
Art. 4. PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL. 
Prin inscrierea la Concurs, participantii declara ca sunt de acord cu Regulamentul Oficial si 
sunt de acord ca datele lor personale sa intre in baza de date a Organizatorului si sa 
primeasca informatii despre campaniile desfasurate de acesta. Organizatorul se obliga de 
asemenea sa respecte prevederile Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia 
persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind 
libera circulatie a acestor date, privind protectia datelor personale stocate pe durata 
concursului. Ca atare, Organizatorul se angajeaza sa pastreze confidentialitatea datelor 
personale ale participantilor prezenti in cadrul concursului si sa le utilizeze numai conform 
prezentului Regulament Oficial si legislatiei in vigoare. 
Participantilor in cadrul concursului le sunt garantate drepturile prevazute de Regulamentul 
(UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor 
cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date: 
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 Dreptul de acces - Operatorul are obligatia, la cererea transmisa pe orice canal de catre 
persoanele vizate (clienti, angajati, alte persoane fizice), de a le confirma acestora ce date 
prelucreaza si in ce conditii. 

 Dreptul la rectificarea datelor - Operatorul are obligatia de a asigura respectarea 
drepturilor persoanelor vizate de a obtine fara intarziere rectificarea oricaror date inexacte 
(eronate sau incomplete) care le privesc. 

 Dreptul la stergerea datelor - Persoanele vizate pot solicita operatorului stergerea datelor 
care le privesc, fara nicio intarziere. 

 Dreptul la restrictionarea prelucrarii - Persoana vizata are dreptul de a obtine din partea 
operatorului restrictionarea prelucrarii, respectiv limitarea acesteia (cu exceptia stocarii 
propriu-zise) strict la prelucrarile cu care persoana vizata este de acord si /sau strict la 
prelucrarile necesare in scopul derularii contractului, exercitarii sau apararii unui drept in 
instanta. 

 Dreptul la portabilitatea datelor - Dreptul la portabilitatea datelor implica obligatia 
operatorului de a asigura (i) furnizarea datelor primite de la persoana vizata intr-un format 
accesibil la cererea acesteia  

 Dreptul de opozitie la prelucrarea datelor - Persoanele vizate pot sa se opuna oricand la 
prelucrarea datelor lor cu caracter personal: 

 Dreptul la notificarea destinatarilor privind rectificarea, stergerea ori restrictionarea 
datelor cu caracter personal - Operatorul are obligatia sa comunice fiecarui destinatar 
caruia i-au fost divulgate datele cu caracter personal ale persoanelor vizate orice rectificare 
sau stergere a datelor cu caracter personal sau restrictionare a prelucrarii efectuate. O astfel 
de obligatie este incidenta cu exceptia cazului in care acest lucru se dovedeste imposibil sau 
presupune eforturi disproportionate. 
Operatorul  are si obligatia de a informa persoana vizata cu privire la destinatarii respectivi 
daca aceasta solicita acest lucru. 
Orice persoana care a comunicat Organizatorului, conform prezentului Regulament, datele 
personale, isi poate exercita oricare din drepturile prevazute mai sus (si in special dreptul 
de opozitie) printr-o simpla cerere, datata si semnata, adresata direct Organizatorului, la 
adresa acestuia indicata la Art. 1 de mai sus. 
Organizatorul se obliga de asemenea sa respecte prevederile Regulamentul (UE) 2016/679 
privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter 
personal si privind libera circulatie a acestor date, atat pe durata Evenimentului, cat si 
ulterior acesteia pe o durata nelimitata de timp. 
Organizatorul garanteaza confidentialitatea datelor cu caracter personal ale tuturor 
Participantilor. La cererea expresa a castigatorilor, Organizatorul va asigura acestora dreptul 
de acces, dreptul de informare, dreptul de interventie asupra datelor si dreptul de opozitie, 
in conformitate cu dispozitiile Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor 
fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie 
a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia 
datelor), si normelor emise in aplicarea acesteia.  
Datele cu caracter personal colectate in cadrul acestui Concurs nu vor fi dezvaluite catre terti, 
cu exceptia cazurilor in care Organizatorul trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia 
in vigoare.  
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Numele castigatorilor si premiile castigate in cadrul Concursului vor fi publicate in cadrul 
platformei www.insagram.com pagina glamour_restro_cafe la categoria castigatori. 
 
Art. 5. MECANISMUL CONCURSULUI  
5.1 Pentru inscrierea valabila in vederea participarii la Concurs este necesara indeplinirea 
cumulativa a urmatoarelor conditii: 
5.2 Participantul  trebuie sa aiba drept de participare potrivit prevederilor Art. 3 de mai sus; 
– Inscrierea se va face exclusiv in perioada Concursului, 23.07.2021 ora 09:00 – 30.07.2021 
ora 23:59; 
–  Sa aiba un cont pe platforma Instagram. 
– Sa acceseze pagina de Instagram glamour_restro_cafe., accesibila la adresa pagina 
glamour_restro_cafe 
– In ziua de 22 iulie 2021, Organizatorul va posta pe pagina de Insagram a Influencerului 
Larisa Raicu o campanie cu titlul „ S-a deschis Glamour by the sea”  
– Pentru a se inscrie in concurs, participantii trebuie sa indeplineasca toate cele 2 conditii de 
mai jos : 

1. Sa dea Follow paginii @Glamour_by_the_sea si contului @glamour_restro_cafe 
2. Sa eticheteze 2 prieteni cu care doreste sa imparta premiul; 

– In cazul in care una dintre cele doua conditii mai sus mentionate nu a fost indeplinita de 
catre participant, acesta nu va putea fi eligibil pentru extragerea din data de 31 iulie.2021, 
intre orele 10:00 – 21:00. 
– Fiecare persoana poate sa participe la Concurs de cate ori doreste, cu conditia sa eticheteze 
persoane diferite pentru mai multe sanse de castig. Dar poate sa castige un singur premiu, o 
singura data, pe toata durata Concursului. 
 
Art. 6. PREMIILE CONCURSULUI 
6.1 Concursul va avea 1 (unu) castigator, care va avea 3 rezerve. 

Se va acorda urmatoarul premiu:  
 Un voucher de 1000 lei care poate fi conumat la Glamour restro Cafe in locatia din Baneasa, 
sau la Glamour by the sea in locatia din Mamaia.  
Castigatorul poate achizitiona preparatele comercializate in meniurile celor doua locatii. 
Art. 7 DESEMNAREA CASTIGĂTORILOR 
 
7. Premiul se va acorda prin extragere pe platforma www.randomorg.com in data de de 
31.07.2021, intre orele 10:00 – 21:00. La tragerea la sorti vor participa toate inscrierile 
valide realizate in perioada 23.07.2021, ora 09:00:00 – 30.07.2021, ora 23:59:00. 
7.1.1 Castigatorul va fi desemnat prin extragre inregistrata, care se va realiza prin 
intermediul platformei disponibila pe site-ul random.org, in cadrul careia se va acorda 
premiul mentionat la Art. 6, in valoare unitara de 1000 lei, tva inclus. Dupa extragerea 
castigatorului, se vor extrage alte 3 persoane care vor putea primi premiul in cazul in care 
nu este revendicat de catre castigator in termen de 3 zile lucratoare din momentul anuntarii 
acestuia. 
7.1.2 Prin participarea la acest concurs participantii sunt de acord cu regulile si conditiile 
prezentului regulament. 
 
7.2. Validarea castigatorilor 

http://www.randomorg.com/
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7.2.1 In termen de maxim 3 zile lucratoare din momentul desemnarii castigatorului, 
Organizatorul va realiza o postare pe stories pe pagina de Instagram @glamour_by_the_sea , 
ce va contine numele acestuia si procedura de validare. 
7.2.2 Castigatorul va fi rugat sa trimita, printr-un mesaj privat numele, prenumele, adresa 
din buletin/cartea de identitate, adresa de e-mail, telefon, in maxim 3 zile lucratoare din 
momentul anuntarii. 
7.2.3 In conditiile in care un potential castigator nu raspunde la solicitarea Organizatorului, 
respectiv nu trimite cele solicitate in vederea validarii, in maxim 3 zile lucratoare, acesta va 
fi invalidat si va pierde orice drept asupra premiului, iar Organizatorul va apela primul 
castigator de rezerva. Conditiile de validare a rezervelor sunt aceleasi ca si in cazul 
castigatorilor. Se va relua procedura pana la validarea unui castigator sau pana la epuizarea 
rezervelor, dupa caz. 
 
7.2.4 Pentru ca un Participant sa poata fi validat drept castigator al Concursului, este 
necesara indeplinirea tuturor urmatoarelor conditii: 

– Participantul are dreptul de a se inscrie in Concurs, potrivit prevederilor Art. 3 de 
mai sus; 

– Inscrierea in Concurs sa se realizeze conform Art. 3 de mai sus; 
– Respectarea tuturor conditiilor de inscriere indicate la Art. 5.2 de mai sus; 
– Participantul trimite datele solicitate in maxim 3 zile lucratoare din data in care 

acesta posteaza numele castigatorilor si procedura de validare. 
 
7.3. Intrarea in posesia premiilor 
7.3.1. Premiile vor fi puse la dispozitia castigatorilor astfel:  

 Voucherul de 1000 de Lei, poate fi ridicat de la Restaurantul din Bucuresti sau 
expediat la cererea castigatorului, prin curier.  

  GLAMOUR BISTRO CAFE S.R.L. din Bucureşti Sectorul 1, Şoseaua BUCUREŞTI-
PLOIEŞTI, Nr. 36-40, Bloc II/2 cu o programare prealabila. 

 
7.3.2. Organizatorul isi rezerva dreptul de a nu mai oferi premiul daca atat castigatorul de 
drept, cat si rezervele nu vor indeplini conditiile de validare sau nu isi vor revendica premiul. 
7.3.3. Orice eroare si/sau omisiune cu privire la datele personale furnizate Organizatorului 
nu atrage raspunderea acestuia, acuratetea datelor de contact furnizate de participanti fiind 
in responsabilitatea exclusiva a acestora. Organizatorul nu este responsabil nici in cazul in 
care un participant desemnat castigator nu poate fi contactat din cauza numelui, adresei sau 
numarului de telefon incorecte/incomplete. 
7.3.4. Reclamatiile referitoare la premiul castigat, ulterioare momentului semnarii 
procesului verbal de predare-primire, nu vor fi luate in considerare de catre Organizator 
 
 
Art 8. CONTESTATII 
8.1. Contestatiile se pot face in termen de 24 ore de la momentul afisarii numelor 
castigatorilor. Contestatia se trimite Organizatorului prin e-mail la adresa 
office@glamourrestro.ro  si va cuprinde, in mod obligatoriu: a) numele si prenumele 
complet, domiciliul; b) prezentarea motivelor de fapt pe care se intemeiaza contestatia. 

mailto:office@glamourrestro.ro
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8.2. Contestatiile se vor solutiona in termen de maxim 10 zile lucratoare de la data primirii. 
 
Art. 9 INCETAREA / INTRERUPEREA CONCURSULUI. 
Concursul poate inceta inainte de implinirea perioadei precizate la Art. 2 de mai sus in cazul 
producerii unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii 
Organizatorului din motive independente de vointa sa, de a continua prezentul Concursul. 
Concursul mai poate inceta inainte de implinirea perioadei precizate la Art.2. ori poate fi 
suspendat in baza deciziei Organizatorului, cu conditia ca acesta sa anunte in prealabil o 
astfel de situatie prin afisarea unui anunt public. 
 

Art 10. TAXE SI IMPOZITE 
10.1. Organizatorul se obliga sa calculeze si sa vireze impozitul datorat pentru veniturile 
obtinute de catre castigatori, in conformitate cu prevederile Codul Fiscal, orice alte obligatii 
de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu acestea, fiind in sarcina exclusiva a 
castigatorului. 
10.2. De la data transferului dreptului de proprietate asupra premiilor, prin semnarea 
procesului verbal de predare - primire, toate cheltuielile legale aferente acestor bunuri revin 
proprietarului. 
10.3. Participantilor la concurs nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli indirecte 
suplimentare, cu exceptia cheltuielilor normale de desfasurare a concursului (cheltuieli 
legate de accesul la Internet in vederea inscrierii sau a vizualizarii Regulamentului Oficial de 
Desfasurare a Concursului, etc.). Cheltuielile mai sus prevazute nu sunt si nici nu vor putea 
fi considerate a fi „cheltuieli indirecte” in sensul Ordonantei de Guvern nr. 99/ 2000, privind 
comercializarea produselor si serviciilor de piata, astfel cum a fost republicata, cu modifiarile 
ulterioare. 
 
Art. 11 LITIGII 
Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la prezentul Concurs 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. 
 

GLAMOUR BISTRO CAFE S.R.L. 
Prin Oancea Ovidiu Costin 


