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REGULAMENTUL CAMPANIEI 

 

SECȚIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI 
1.1 Organizatorul Campaniei este S.C GRAL MEDICAL S.R.L, cu sediul în Str. Traian Popovici, nr. 

79-91, corp E, etaj 1, camera 104, sector 3 Bucuresti, cod fiscal C.U.I 15413404, nr. J40/6112/2003, 

având contul nr RO94BRDE441SV62167004410, deschis la BRD AG. DECEBAL, rep. Georgeta 

Șerban, Director General  (denumită în continuare “Organizator”). 
1.2 Regulamentul, precum și detaliile Campaniei sunt disponibile fiecărui solicitant în mod gratuit 

website-ul Organizatorului, la adresa: www.gralmedical.ro. 
1.3 Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau schimba Regulamentul, precum și dreptul de a 

suspenda Campania, cu obligația de a anunța publicul în mod oficial, în aceeași manieră în care a fost 

realizată și informarea inițială. 

 
SECȚIUNEA 2. LOCUL ȘI DURATA DESFĂȘURĂRII CAMPANIEI 
2.1 Campania se derulează pe perioada lunii august 2022  
2.2 Organizatorul își rezervă dreptul de a reduce/ prelungi în mod unilateral perioada Campaniei, după 

caz, dar nu înainte de a anunța această decizie public și de a actualiza prezentul Regulament înainte de 

intrarea în vigoare a modificărilor.  

 
SECȚIUNEA 3. DREPTURILE ȘI CONDIȚIILE DE PARTICIPARE 
3.1 Poate participa la Campanie orice persoană fizică, cetăţean român cu domiciliul sau reşedinţa în 

România, sau cetăţean străin ori apatrid rezident pe teritoriul României, care a împlinit vârsta de 18 

(optsprezece) ani la data începerii Campaniei şi care acceptă termenii şi condiţiile prezentului 

Regulament Oficial (denumiţi în continuare "Participanţii"). Persoanele cu vârsta mai mică de 18 

(optsprezece) ani la data demarării Campaniei nu pot participa. 
3.2 Participantul la aceasta Campanie trebuie să fie persoană fizică, “posesor legal” al unei adrese de 

email în perioada de desfășurare a concursului. "Posesor legal" este denumită orice persoană fizică 

careia i s-a dat în folosinţă o adresă de e-mail de către un distribuitor de servicii de Internet sau altă 

organizaţie (firma, instituţie etc.) care are dreptul să creeze şi să desemneze domenii asociate cu 

adresele de e-mail. 
3.3 Pentru a putea participa la Campanie, participantul trebuie să ia la cunoştinţă şi să accepte 

prezentul Regulament. Participarea înseamnă completarea sondajului online de pe website-ul 

www.gralmedical.ro  și completarea cu adresa de e-mail. 

 
SECȚIUNEA 4. PROTECȚIA DATELOR PERSONALE 
4.1 Având în vedere Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce 

privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de 

abrogare a Directivei 95/46/CE („Regulamentul”), în vigoare începând cu data de 25.05.2018, 

prelucrarea datelor cu caracter a persoanelor fizice se efectuează în conformitate cu prevederile în 

vigoare. 
4.2 Organizatorul va utiliza datele personale furnizate de către participanți la înscrierea în concurs 

exclusiv în scopul trimiterii voucherului pe e-mail. 

 
SECȚIUNEA 5. VOUCHERUL ACORDAT 
5.1 Pentru completarea sondajului de pe website-ului www.gralmedical.ro se va primi un voucher de 

10% reducere pentru orice analiză de laborator efectuată în centrele Gral Medical (voucher valabil 3 

luni). Locațiile Gral Medical pot fi regăsite aici https://www.gralmedical.ro/locatii. Voucherul nu se 

cumulează cu alte oferte sau promoții și nu se aplică analizelor decontate sau cu teste COVID. 

 

 SECȚIUNEA 6. MECANISMUL CAMPANIEI 
6.1 Pentru a participa la Concurs şi pentru a putea primi voucherul, Participanţii care îndeplinesc 

condiţiile de participare, menţionate în Secțiunea 3 - „DREPTURILE ȘI CONDIȚIILE DE 
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PARTICIPARE” din prezentul Regulament, trebuie să urmeze întocmai paşii menţionaţi în următorul 

mecanism: 
a) Participantul va accesa website-ul www.gralmedical.ro 
b) Pentru înscrierea la campanie, participantul trebuie să respecte cumulativ următoarele condiții: 
             b.1) Să completeze sondajul de opinie de pe website 
             b.2) Să completeze adresa de e-mail pentru a primi voucherul cadou 

 
SECŢIUNEA 7. ACORDAREA VOUCHERULUI 
7.1. Voucherul se va trimite online pe adresa de e-mail a participantului.  

 
SECŢIUNEA 8. LIMITAREA RĂSPUNDERII 
8.1. Organizatorul nu îşi asumă răspunderea pentru pierderile, întârzierile sau orice alte probleme la 

înscrierea la Campanie, cauzate de providerul de internet sau conexiunea la internet a persoanei care 

doreşte să se înscrie la Campanie.  

 
SECŢIUNEA 9. LITIGII 
9.1. În cazul unor litigii apărute între Organizator şi participanţii la Concurs, acestea vor fi soluţionate 

pe cale amiabilă. Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părţile implicate în litigiu 

vor înainta litigiul spre soluţionare instanţelor competente române de la sediul Organizatorului. 

 
SECŢIUNEA 10. FORŢA MAJORĂ ŞI CAZ FORTUIT 
10.1 Pentru scopul acestui Regulament, Forţa Majoră înseamnă orice eveniment care nu poate fi 

controlat, remediat sau previzionat de Organizator şi a cărui apariţie îl pune pe acesta din urmă în 

imposibilitatea de a-şi îndeplini obligaţiile asumate prin Regulament, iar cazul fortuit reprezintă acel 

eveniment care nu poate fi prevăzut şi nici împiedicat de cel care este ţinut să îşi îndeplinească 

anumite obligaţii în baza acestui Regulament Oficial. 
10.2 Dacă o situaţie de forţă majoră sau caz fortuit, împiedică sau întârzie total sau parţial executarea 

Regulamentului şi continuarea Concursului, Organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind 

îndeplinirea obligaţiilor sale pentru perioada în care această îndeplinire va fi împiedicată sau întârziată, 

conform art. 1351 din Noul Cod Civil. Organizatorul, dacă invocă forţa majoră sau cazul fortuit, este 

obligat să comunice Participanţilor la Campanie. 
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