
REGULAMENT OFICIAL AL CONCURSULUI Forcapil “Manifest pentru par puternic” 
Perioada de desfășurare: 01.03.2023 - 31.03.2023 

  
 
 
Secțiunea I. Organizatorul Concursului 
  
I.1. Organizatorul Concursului Forcapil “Manifest pentru par puternic” (denumit în continuare 
“Concursul”) este MAGNAPHARM MARKETING & SALES ROMANIA S.R.L., o 
societate organizată conform legilor din Romania, cu sediul social in Bucuresti, str. Av. Popisteanu 
nr. 54 A, cladirea 2, Expo Business Park, etaj 7, sector 1, cod unic de identificare RO25575489, 
numar de inregistrare la Registrul Comertului J40/154/2020, reprezentata legal de catre dna. Iris 
Victoria Matei, in calitate de administrator, (“MagnaPharm”) 
 
Secțiunea II. Temeiul legal. Scopul 
II.1. Prezentul Concurs se desfăşoară în conformitate cu dispoziţiile legale cuprinse în Ordonanţa 
Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, actualizată, şi 
are ca scop promovarea şi creşterea volumului de vânzări ale produselor comercializate de 
Organizator. 
 
Secțiunea III. Aria și durata de desfășurare a Concursului 
III.1. Concursul va avea loc în perioada 01.03.2023– 31.03.2023 inclusiv, în conformitate cu 
termenii și condițiile prevăzute în prezentul Regulament Oficial. 
III.2. Concursul este organizat și desfășurat pe întreg teritoriul României, anuntat pe pagina de 
Instagram si Facebook a brandului Forcapil si in cadrul Mall Feeria. Participantii se pot inscrie la 
concurs completand formularul pe care le vor gasi atat in Mall Feeria, langa urna concursului, cat 
si in farmaciile partenere (https://magnapharmonline.ro/forcapil/).  
Persoanele care doresc sa se inscrie la Concurs o pot face si online, prin completarea formularului 
de pe pagina https://magnapharmonline.ro/forcapil/concurs-manifest-pentru-un-par-puternic/. 
 
Secțiunea IV. Dreptul de participare 
IV.1. Poate participa la Concurs orice persoană fizica cu domiciliul sau cu resedința în România, 
care a împlinit vârsta de 18 ani la data începerii Concursului. ("Participanții"). 
La Concurs nu au dreptul să participe: 

- angajații MAGNAPHARM MARKETING & SALES ROMANIA S.R.L. si persoanele 
fizice autorizate sau independente care își desfășoară activitatea pe baza unor contracte de 
colaborare cu Organizatorul, soțiile/soții precum și rudele de gradul I ale acestora; 

- angajații agențiilor colaboratoare în derularea prezentului Concurs, soțiile/soții precum și 
rudele de gradul I ale acestora. 

IV.2. Participarea la acest Concurs implică cunoaşterea şi acceptarea integrală, expresă şi 
neechivocă a prezentului Regulament Oficial (“Regulamentul”). 
IV.3. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a anula înscrierea oricărui Participant care nu respectă 
Regulamentul sau care este suspectat de fraudă, fără a avea obligaţia de a o demonstra cu probe. 
IV.4. Termenii și condițiile prevăzuți în prezentul Regulament pentru desfășurarea Concursului 
sunt obligatorii pentru toți Participanții. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica 
Regulamentul sau de a suspenda sau întrerupe Concursul, fără drept de compensare, orice 

https://magnapharmonline.ro/forcapil/concurs-manifest-pentru-un-par-puternic/


modificare, suspendare sau întrerupere urmând a se comunica în prealabil pe pagina de Instagram 
si Facebook a brandului Forcapil.  
IV.5. Regulamentul este disponibil în mod gratuit oricărui Participant pe 
https://magnapharmonline.ro/forcapil/concurs-manifest-pentru-un-par-puternic/. 

Secțiunea V. Modalitatea de desfășurare a Concursului 
V.1. Pentru a se putea înscrie valabil în Concurs, fiecare Participant trebuie sa îndeplinească 
următoarele condiții exprese, în mod cumulativ: 
· Participantul trebuie să aibă drept de participare potrivit Secțiunii IV.1 de mai sus; 
· Înscrierea se va face exclusiv pe durata Concursului menționată la Secțiunea III de mai sus; 
· Să se înscrie in Concurs completand fizic sau online scrisoarea Forcapil “Manifest pentru un par 
puternic/Povestea parului tau impreuna cu Forcapil”. 
 
Pentru inscrierea offline la concurs: Scrisorile care urmeaza a fi completate fizic se vor gasi in 
farmaciile partenere sub forma de flyer (lista disponibila a farmaciilor se regaseste pe 
https://magnapharmonline.ro/forcapil/). Dupa completare, scrisorile vor fi lasate in urna destinata 
Concursului din cadrul Mall Feeria. 
Pentru inscrierea online la concurs: Scrisorile pe care participantii le pot gasi in farmaciile 
partenere includ un cod QR care poate fi scanat de cei care vor sa se inscrie online la Concurs. In 
urma scanarii codului QR, Participantul va fi directionat catre pagina oficiala a Concursului si va 
avea posibilitatea de a completa online scrisoarea.  
De asemenea, participantii se pot inscrie la concurs, accesand direct pagina  
https://magnapharmonline.ro/forcapil/concurs-manifest-pentru-un-par-puternic/. Confirmarea 
inscrierii la Concurs, pentru cei care completeaza scrisoarea online, va fi facuta pe email-ul 
Participantului la adresa de indicata de acesta in scrisoare. Participantii vor primi o confirmare de 
inscriere de pe adresa forcapil@magnapharm.eu. 
Participanții se pot înscrie la Concurs cu un o singura scrisoare.  
In scrisoare, Participantul va trebui sa descrie pe scurt experienta personala cu produsele din 
brandul Forcapil. 
 
V.2. Vor fi considerate valabil înscrise în Concurs scrisorile trimise până la data de 31.03.2023 
inclusiv, ora 23.59. 
  
Secțiunea VI. Desemnarea căștigătorilor și acordarea premiilor 
VI.1. Scrisorile Participantilor care respectă, cumulativ, condițiile de participare menționate mai 
sus vor intra automat în etapa de jurizare. Castigătorii premiilor vor fi desemnați de către o comisie 
numită de Organizator.  
Comisia desemnata va avea urmatoarele criterii de jurizare:  

- scrisorile trebuie sa fie completate cu toate datele necesare,  
- scrisorile trebuie sa descrie o experienta/poveste personala, autentica si originala a 

Participantului cu brandul Forcapil.  
 
VI.2. Participantii ale caror scrisori au obtinut cele mai mari trei punctaje vor castiga fiecare cate 
un premiu (premiile se acorda in ordinea descrescatoare a punctajului), astfel: 
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Premiul I 

• Produse Forcapil (12 x sampon Forcapil 200ml, 12 x lotiune Forcapil 160ml, 12 x Masca 
Frocapil 200ml, 12 x suplimente Forcapil la alegre, 12 x jeleuri Forcapil) in valoare de 
3.923 lei (trei mii noua sute douazeci si trei, echivalentul a 800 euro, calculat la cursul 
de 4.90 lei/euro) 

• O sesiune de schimbare de look (vopsit par, tuns, coafat, make-up profesionist) la Salonul 
Silver Beauty Center, Tunari, Ilfov, in valoare de 980 Lei (noua sute optzeci lei, 
echivalentul a 200 euro, calculat la cursul de 4.90 lei/euro) 

• O tinuta completa oferita de brandul Nissa (ex: rochie si sacou sau pantaloni, bluza, sacou 
sau fusta, bluza, sacou), in valoare 1.961 lei (o mie noua sute saizeci si unu lei, 
echivalentul a 400 euro, calculat la cursul de 4.90 lei/euro) 

Premiul II  

• Produse Forcapil (12 x sampon Forcapil 200ml, 12 x lotiune Forcapil 160ml, 6 x Masca 
Frocapil 200ml, 9 x suplimente Forcapil la alegere) in valoare 2.452 Lei (doua mii patru 
sute cincizeci si doi lei, echivalentul a 500 euro, calculat la cursul de 4.90 lei/euro). 

Premiul III  

• Produse Forcapil (6 x sampon Forcapil 200ml, 6 x lotiune Forcapil 160ml, 3 x Masca 
Forcapil, 4 x suplimente Forcapil la alegere), in valoare 1.226 Lei (o mie doua sute 
douazeci si sase lei, echivalentul a 250 euro, calculat la cursul de 4.90 lei/euro). 

VI.3. Valoarea totală a premiilor acordate în cadrul Concursului este de 10.543,6 lei (zece mii 
cinci sute patruzeci si trei lei si sase bani),  TVA inclus. 

VI.4. Participanții desemnați câștigători nu au posibilitatea de a primi contravaloarea în bani a 
premiului oferit în cadrul acestui Concurs sau schimbarea parametrilor acestuia. 
 
De asemenea, procesul de acordare a premiului I (inclusiv sesiunea de schimbare de look si tinuta), 
va fi filmat si publicat pe paginile de Social Media ale Forcapil Romania, dar si in alte medii online 
si offline (reviste, publicatii, etc), in conformitate cu acordul de cesiune a drepturilor de imagine 
pe care castigatorul premiului I il va semna. 
 
VI.5. Premiile revin numai Participanților desemnați câștigători și nu pot fi acordate unor terțe 
persoane. 
VI.6. Pentru evitarea oricărui dubiu, un Participant la Concurs nu poate câștiga decât un singur 
premiu, indiferent de numărul scrisori trimise pe perioada de desfasurare a Concursului. 
 
Secțiunea VII. Publicarea câștigătorilor. Validarea câștigătorilor. Intrarea în posesia 
premiilor 
VII.1. Numele câștigătorilor vor fi publicate de către Organizator pe paginile de Social Media ale 
Forcapil Romania, in data de 15 aprilie 2023. 



In termen de 3 zile lucratoare de la afișarea numelor caștigătorilor, acestia vor transmite un email 
la forcapil@magnapharm.eu, in care vor trimite numele complet, telefonul și adresa de livrare a 
premiilor.  
VII.2. În cazul în care datele solicitate nu sunt comunicate în termenul anterior menționat, 
Organizatorul își rezervă dreptul de a nu mai acorda premiile. 
VII.3. Pentru ca un Participant să poată fi validat drept câștigător al Concursului, este necesară 
îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiții: 
• Participantul îndeplinea condițiile pentru a se înscrie în Concurs, potrivit prevederilor Secțiunii 
IV de mai sus; 
• înscrierea în Concurs s-a realizat conform Secțiunii V de mai sus; 
• au fost respectate toate condițiile de înscriere indicate la Secțiunea V de mai sus; 
• datele de contact au fost transmise printr-un email la adresa forcapil@magnapharm.eu în termen 
de 3 zile lucratoare de la afișarea câștigătorilor. 
VII.4. Premiil II si III vor fi expediate prin curier, în termen de 60 de zile de la validarea 
câștigătorului, la adresa specificată de câștigători, astfel cum aceasta a fost comunicată prin email.  
Castigatorul premiului I va beneficia de premiul complet doar prezentandu-se in Bucuresti. 
Costurile ocazionate de deplasarea la Bucuresti sunt in sarcina castigatorului premiului I. 
Castigatorul premiului I va fi contactat de reprezentantii Organizatorului pentru a stabili detaliile 
legate de intrarea in posesia premiului, in termen de 30 zile de la data anuntarii castigatorilor. 
VII.5. Orice eroare și/sau omisiune cu privire la datele personale furnizate de către Participanți 
Organizatorului nu atrage răspunderea acestuia, acuratețea datelor de contact furnizate de 
Participanți fiind în responsabilitatea exclusivă a acestora. Organizatorul nu este responsabil nici 
în cazul în care un Participant desemnat câștigător nu poate fi contactat din cauza numelui, adresei 
sau numărului de telefon incorecte / incomplete. 
VII.6. Organizatorul se obligă să calculeze, să declare şi să vireze la bugetul de stat impozitul 
datorat pentru premiile acordate, în cazul în care valoarea acestora depășește suma de 600 lei, în 
conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal. Orice alte obligaţii de natură 
fiscală sau de altă natură, în legatură cu premiile acordate, revin în exclusivitate Participanţilor 
validaţi câştigători. 
VII.7. Odată ce premiul este înmânat, Organizatorul este liberat faţă de câştigător de orice obligaţie 
născută în temeiul prezentului Regulament. 
 
Secțiunea VIII. Protecția datelor cu caracter personal 
VIII.1. Organizatorul se obligă să respecte prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 privind 
protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind 
libera circulaţie a acestor date (,,GDPR”) pe toată durata Concursului şi ulterior. Astfel, 
Organizatorul se angajează să păstreze confidenţialitatea datelor personale ale Participanţilor la 
prezentul Concurs şi să le utilizeze conform prezentului Regulament şi legislaţiei în vigoare. 
VIII.2. Datele personale colectate, respectiv numele si prenumele castigatorului, numele contului 
de Instagram/Facebook, telefonul, adresa de email si adresa câștigătorilor vor fi colectate și folosite 
în scopul arătat la Secțiunea II din acest Regulament, respectiv înscrierea Participanților la Concurs 
și acordarea premiilor.  
Participarea dumneavoastră Concurs este voluntară și are ca temei legal executarea unui Contract 
prin participarea dumneavoastra la Concurs. În consecință, în situația în care nu doriți să ne 
furnizați datele cu caracter personal de mai sus, în vederea validării dumneavoastră drept 
câștigătorilor, Organizatorul se află în imposibilitatea acordării premiului. 
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VIII.3. Nu vom publica pe site-ul nostru date cu caracter personal ale câștigătorilor Concursului, 
cu excepția numelui și a premiului câștigat, în conformitate cu prevederile legale din Ordonanța 
Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață.  
In acest sens, castigatorii premiilor isi ofera consimtamantul expres ca numele complet al 
acestora, impreuna cu povestea lor sa fie publicate pe paginile de Social Media ale brandului 
Forcapil Romania.  
 
VIII.4. Organizatorul va prelucra datele dumneavoastră personale pe întreaga durată a 
Concursului, precum și pentru o perioadă de 3 ani de la data desemnării cîștigătorilor. 
VIII.5. Organizatorul va dezvălui numele și prenumele, adresa și telefonul câștigătorilor către 
societatea Cargus S.R.L., care va asigura livrarea premiilor. Organizatorul poate dezvălui datele 
cu caracter personal furnizate de Participanţi către autorități publice, la solicitarea expresă și în 
scris a acestora sau în cazul în care există suspiciuni privind săvârșirea unei infracțiuni. 
VIII.6. MAGNAPHARM MARKETING & SALES ROMANIA S.R.L., în calitate de Organizator 
și utilizator a serviciilor online, nu colectează și nu obţine informații referitoare la conţinutul 
datelor publicate pe Instagram si Facebook şi la utilizarea acestora de către Instagram si Facebook. 
Prin înscrierea in Concurs, datele dumneavoastra personale pot fi utilizate de Instagram sau 
Facebook.  
Pentru mai multe informaţii, vă rugăm să consultaţi politica de confidenţialitate a Instagram la 
adresa https://www.Instagram.com/policy.php si cea a Facebook disponibila aici 
https://www.facebook.com/privacy/policy/?entry_point=comet_dropdown 
VIII.7. În temeiul dispozițiilor legale, beneficiați de următoarele drepturi în legătură cu datele 
dumneavoastră personale: 

- Dreptul de acces la datele personale și de a solicita o copie a acestora; 
- Dreptul de a solicita rectificarea sau completarea datelor cu caracter personal inexacte sau 

incomplete; 
- Dreptul de a solicita ștergerea datelor cu caracter personal prelucrate care vă privesc, în 

măsura posibilului și în conformitate cu legile aplicabile; 
- Dreptul de a vă retrage, în orice moment, consimțământul acordat pentru această 

prelucrare, fără a fi afectată legitimitatea prelucrării înainte de data retragerii 
consimțământului; 

- Dreptul de a obține restricționarea prelucrării, în cazul în care se contestă exactitatea 
datelor prelucrate sau legitimitatea prelucrării; 

- Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată (creare 
de profiluri); 

- Dreptul de a primi datele furnizate sau pe cele obsevate într-un format structurat și de a 
solicita transferul lor direct către alt operator; 

- Dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională pentru Supravegherea Prelucrării 
datelor cu Caracter Personal. 

VIII.8. Pentru exercitarea acestor drepturi, Participanții se pot adresa cu o cerere scrisă datată și 
semnată către MAGNAPHARM MARKETING & SALES ROMANIA S.R.L cu sediul social in 
Bucuresti, str. Av. Popisteanu nr. 54 A, cladirea 2, Expo Business Park, etaj 7, sector 1 sau la 
adresa de email dpo@magnapharm.eu. 
În cererea formulată, Participantul poate arăta dacă doreşte ca informaţiile să îi fie comunicate la 
o anumită adresă, care poate fi şi poştă electronică, sau printr-un serviciu de corespondenţă care 
să asigure că predarea i se va face numai personal. 
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Autoritatea Națională pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal poate fi 
contactată la telefon +40.318.059.211 sau email anspdcp@dataprotection.ro sau pe adresa 
București sector 1, B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30. 
  
Secțiunea IX. Litigii 
IX.1. Eventualele litigii apărute între Organizator şi Participanţii la prezentul Concurs se vor 
rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluţionate de 
instanţele judecătoreşti competente de la sediul Organizatorului. 
IX.2. Orice reclamaţie care are legatură cu desfăşurarea Concursului va fi adresată în scris 
Organizatorului, la adresa mentionata la capitolul I la art.1.1, în termen de cel mult 5 (cinci) zile 
calendaristice de la data publicarii numelor castigatorilor si va cuprinde, în mod obligatoriu, datele 
de identificare a Participantului, precum şi motivele de fapt pe care se bazeaza reclamatia. 
 
 
ORGANIZATOR, 
MAGNAPHARM MARKETING & SALES ROMANIA S.R.L. 
Reprezentată prin Iris Victoria Matei, Administrator 
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