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REGULAMENTUL OFICIAL AL Campaniei ONLINE „Descoperă îngrijirea profesională cu Serie Expert Metal Detox” 

Perioada Campaniei 28.03.2022 – 11.04.2022 și 26.04.2022 – 10.05.2022 

 

 

Capitolul 1. Organizatorii  

1.1. Campania „Descoperă îngrijirea profesională cu Serie Expert Metal Detox” este organizata si desfasurata de catre 

L’Oreal Romania SRL, societate romana, cu sediul in Calea Floreasca, nr. 169A, cladirea A, etaj 6, sector 1, Bucuresti, 

inregistrata la Registrul Comertului sub numarul J40/6064/1997 cod unic de inregistrare  RO9638038, avand contul IBAN 

RO49BRDE 140S V010 2146 4500, deschis la BRD GSG SMCC, reprezentata prin Dna.Vanya PANAYOTOVA in 

calitate de Administrator, denumita in continuare „Organizatorul” 

1.2. Participanţii la Campanie sunt obligaţi să respecte termenii şi condiţiile acestui regulament oficial, denumit în cele ce 

urmează ”Regulamentul”. Regulamentul Oficial este întocmit și va fi facut public conform legislației aplicabile în 

România, pe website-ul https://www.worldclass.ro/metaldetox/. De asemenea, regulamentul este disponibil, în mod gratuit, 

oricărui consumator prin trimiterea unei solicitări scrise prin poștă, în atenția Organizatorului, la sediul social al acestuia 

menționat la punctul 1.1. de mai sus, pe toată durata de desfășurare a Campaniei. 

1.3. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial, urmand ca astfel de modificari sa 

intre in vigoare numai dupa anuntarea in mod public a modificarilor respective prin intermediul acelorasi canale de 

comunicare prin care Regulamentul Oficial a fost facut public anterior, precum si prin notificarea autoritatilor competente, 

dupa caz, daca modificarile efectuate necesita o astfel de notificare.  

1.4. Campania va putea fi întrerupta de către Organizator, oricând în timpul duratei de desfăşurare, în cazul apariţiei unei situaţii 

de forţă majoră sau caz fortuit.  

1.5. Regulamentul este întocmit şi va fi făcut public conform legislaţiei aplicabile din România. Anexele sau actele adiţionale la 

Regulament fac parte integrantă din acesta. 

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

catre Organizator. 

1.7. Participarea la aceasta Campanie se face pe baza acceptarii  Regulamentului de catre participanti. Participantii se obliga sa 

respecte si sa se conformeze termenilor, conditiilor si prevederilor prezentului Regulament. 

 

Capitolul 2. Durata şi aria de desfăşurare a Campaniei 

2.1. 1.1. Campania „Descoperă îngrijirea profesională cu Serie Expert Metal Detox” se va desfăşura în perioada 28.03.2022 – 

11.04.2022 și 26.04.2022 – 10.05.2022, pe websiteul  https://www.worldclass.ro/metaldetox/ 

 

Capitolul 3. Drept de Participare 

3.1 Campania este deschisa participarii persoanelor fizice cu vârsta de peste 18 ani, împliniti pâna la data începerii Campaniei, 

cetățeni români sau cetățeni străini, rezidenți în România, sau cu domiciliul sau reședința, chiar temporară, în România. 

3.2 La acesta Campanie nu au drept de participare următoarele persoane: 

a. prepuși (inclusiv, însa fără a se limita la angajații Organizatorului); 

b. prepușii (inclusiv, însa fără a se limita la angajații) prestatorilor de servicii de leasing de personal ai Organizatorului, 

indiferent de locația Organizatorului în care sunt alocați acești prepuși, daca este cazul; 

c. prepușii (inclusiv, însa fără a se limita la angajații) prestatorilor de servicii de orice fel ai Organizatorului, care prestează 

aceste servicii în interiorul sediului social, al punctelor de lucru, al depozitelor, și al oricăror imobile/locații în cadrul cărora 

Organizatorul își desfășoară activitatea. Se aplică prezenta prevedere indiferent de tipul de activitate pe care angajații acestor 

prestatori o desfășoară, sau de timpul pe care îl petrec în imobilele/locațiile în cadrul cărora Organizatroul își desfășoară 

activitatea; 

d. membrii familiilor prepușilor mentionați la punctele a. – c. de mai sus (însemnând copii, parinți, soț/soție, frate/sora); 

e. persoanele a căror vârstă este mai mică de 18 ani împliniți la data începerii Campaniei. Organizatorul își rezervă dreptul de a 

lua toate măsurile pentru a preveni înscrierea în Concurs a persoanelor cu vârsta minimă acceptată conform prezentului 

regulament. 

f. Persoanele juridice 

 

Capitorul 4. Marcile şi Produsele Participante 

4.1  La acesta Campanie vor participa produse din portofoliul brandului L’Oréal Professionnel din Serie  Expert Metal Detox 

Șampon-cremă cu sistem pentru curățarea metalelor 300ml și Serie Expert Metal Detox Mască sistem protecție anti-

depunere metale 250ml denumite în continuare “Produse Participante”.   

https://urldefense.com/v3/__https:/www.worldclass.ro/metaldetox/__;!!IY5JXqZAIQ!v5lQHJ3MjQ67RAr1IC9oXz3zOKcpP1EyrK_vRT_Dx8UItvkWyGEr3KNlz4XqVaKhxHImAQ$
https://urldefense.com/v3/__https:/www.worldclass.ro/metaldetox/__;!!IY5JXqZAIQ!v5lQHJ3MjQ67RAr1IC9oXz3zOKcpP1EyrK_vRT_Dx8UItvkWyGEr3KNlz4XqVaKhxHImAQ$
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Capitolul 5. Mecanismul Campaniei 

5.1. Produse Participante: produsele din portofoliul brandului L’Oréal Professionnel Seria Expert Metal Detox.   

5.2. Website : este o platforma web (accesibila prin web de pe desktop sau dispozitive mobile) 

5.3.Utilizator : persoana care acceseaza un website-ul _ https://www.worldclass.ro/metaldetox/ 

 sau care viziteaza in perioada Campaniei Salile partenere. 

5.4. Mecanism: Campania se desfasoara ONLINE: beneficiul este de 10% reducere aplicata la pretul celor 2 produse Serie 

Expert Metal Detox impreuna, respectiv Șamponul-cremă Serie Expert Metal Detox cu sistem pentru curățarea metalelor 

300ml și Serie Expert Metal Detox Mască sistem protecție anti-depunere metale 250ml , cu conditia ca cele 2 produse sa fie 

achizitonate impreuna, si achizita sa fie plasata pe site-ul www.xpertbeauty.ro. Pretul produselor este stabilit in mod liber de 

catre partenerul la Campanie (www.xpertbeauty.ro), acesta fiind liber sa isi stabileasca propria politica de preturi si 

promotii; L’Oreal Romania nu intervine in politica de preturi si servicii ale partenerilor sai. Astfel ca preturile produselor 

pot sa difere fata de preturile oricarui alt comerciant al acestor produse. 

 

Incepand cu data de 28.03.2022, Organizatorul va anunta Campania ONLINE postand anuntul pe pagina 

https://www.worldclass.ro/metaldetox/. Perioada promotionala pentru Campania ONLINE este 28.03.2022 – 11.04.2022 și 

26.04.2022 – 10.05.2022. 

 

Asadar, in perioada mentionata, persoanele care vor accesa  pagina WorldClass https://www.worldclass.ro/metaldetox/, vor gasi 

informarea prin care li se comunica codul «  Metaldetox10 » si butonul prin care sunt redirectioanti catre pagina web a 

partenerului commercial unde pot efectua achizitia produselor cu reducere (www.xpertbeauty.ro). Participantii care vor sa 

beneficieze de reducerea de 10% din pretul produselor, trebuie sa achizitioneze ambele produse (sapmpon si masca) in 

cadrul aceleiasi achizitii, pe website-ul www.xpertbeauty.ro, sa introduca in campul special dedicat codul mentionat, 

reducerea aplicandu-se direct la calcularea pretului la plasarea comenzii online. 

 

Orice accesare a wesite-ului www.xpertbeauty.ro in vederea achizitionarii produselor cu reducerea mentionata, in afara perioadei 

mai sus mentionate, nu se va incadra in conditiile necesare participarii in Campanie si nu va beneficia de reducere. 

 

Capitolul 6. Drepturi, obligatii, responsabilitati 

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

6.2. Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru pierderile, intarzierile sau orice alte probleme la inscrierea in Campanie, 

cauzate de providerul de Internet sau conexiunea la Internet a persoanei care doreste sa se inscrie in Campanie. 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 

Campaniei in perioada de desfasurare a Campaniei. 

6.4. Participantul este pe deplin responsabil pentru fiecare actiune a sa in cadrul acestei Campanii. 

 

Capitolul 7. Litigii şi legea aplicabilă 

7.1. Eventualele litigii apărute între Organizator, pe de o parte, şi oricare dintre participanţii,  pe de altă parte, se vor rezolva pe 

cale amiabilă, iar în cazul în care nu va fi posibil, litigiile vor fi soluţionate de instanţele judecatoreşti române competente. 

7.2. Legea aplicabila acestui Regulament este legea română.  

 

Capitolul 8. Taxe şi Impozite Aferente 

8.1. Organizatorul nu este responabil de plata taxelor, impozitelor sau a altor obligatii financiare legate de premiile oferite, cu 

exceptia impozitului cu retinere la sursa, pentru premii a caror valoare individuala depaseste 600 de lei, aplicabil veniturilor 

individuale provenite din campanii promotionale, impozit pe care Organizatorul L’Oreal se obliga sa calculeze, sa retina, sa 

vireze si sa plateasca din suma bruta a Premiului impozitul final datorat pentru venituri obtinute de castigator in 

conformitate cu prevederile Legii 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare. 

8.2. Prin participarea la aceasta Campanie, fiecare participant declara ca este de acord cu mecanismul de impozitare aplicat de 

catre Organizator 

 

Capitolul 9. Încetarea Campaniei 

9.1. Campania încetează prin următoarele modalităţi: 

(i) prin ajungere la termen; 

https://urldefense.com/v3/__https:/www.worldclass.ro/metaldetox/__;!!IY5JXqZAIQ!v5lQHJ3MjQ67RAr1IC9oXz3zOKcpP1EyrK_vRT_Dx8UItvkWyGEr3KNlz4XqVaKhxHImAQ$
http://www.xpertbeauty.ro/
https://urldefense.com/v3/__https:/www.worldclass.ro/metaldetox/__;!!IY5JXqZAIQ!v5lQHJ3MjQ67RAr1IC9oXz3zOKcpP1EyrK_vRT_Dx8UItvkWyGEr3KNlz4XqVaKhxHImAQ$
http://www.xpertbeauty.ro/
http://www.xpertbeauty.ro/
http://www.xpertbeauty.ro/
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(ii) prin apariţia unui caz de forţă majoră; 

(iii) din motive independente de voinţa Organizatorului de a continua Campania, cum ar fi epuizarea stocului de esantioane; 

(iv) prin decizia Organizatorului. 

9.2. În situaţiile prevăzute mai sus, Organizatorul nu are nicio obligaţie faţă de Participanţi, cu privire la returnarea unor sume 

şi/sau plata unor sume cu titlu de despăgubire. 

 

Capitolul 10. Prelucrarea datelor cu caracter personal 

10.1.Organizatorul nu prelucreaza datele cu caracter personal ale participantilor in scopul organizarii Campaniei. 

 

Capitolul 11. Forta majora: 

11.1 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. 

11.2. 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 Campanie 

pe pagina https://www.worldclass.ro/metaldetox/ la sectiunea Regulamente in termen de 5 zile de la aparitia cazului de forta 

majora, existenta acestuia. 

 

Capitolul 12. Diverse 

12.1.In eventualitatea unei dispute asupra validitatii unei intrari in cadrul acestui Concurs, decizia Organizatorului este definitiva.  

12.2.Eventualele reclamatii legate de derularea Concursului se vor putea trimite pe urmatoarea adresa: catre L’Oreal Romania 

SRL, societate romana, cu sediul in Calea Floreasca nr 169A, cladirea A, etaj 6, sector 1, Bucuresti, in termen de maximum 

2 (doua) saptamani de la data la care a luat nastere situatia contestata. Dupa aceasta data Organizatorul nu va mai lua in 

consideratie nicio reclamantie. 

12.3.Reclamatiile referitoare la esantioanele castigate, ulterioare momentului acceptarii si primirii esantioanelor de catre persoana 

castigatoare, nu vor fi luate in considere de catre Organizator. 

12.4.Deciziile Organizatorului privind Campania sunt definitive si aplicabile tuturor Participantilor. 

12.5. Eșantioanele neacordate vor ramane in posesia Organizatorului care poate dispune liber de acestea in maniera pe care o va 

considera necesara sau potrivita intereselor sale.  

12.6. Eventualele litigii apărute între Organizator şi participanţii la Campania promoţională se vor rezolva pe cale amiabilă sau în 

cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluţionate de către  instanţele judecătoreşti din Bucureşti. 

12.7.Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice alte 

tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile pe care le implica organizarea si desfasurarea Concursului.   

 

 

ORGANIZATOR: 

L’Oreal Romania SRL. 

Vanya PANAYOTOVA 

Administrator 

 

 

https://www.worldclass.ro/metaldetox/

