Regulamentul Oficial al Campaniei promoționale vară 2021
URS Certificări
în perioada 02 - 31 august 2021
Organizator:
URS CERTIFICĂRI SRL cu sediul social în Târgu Mureș, Str. Madách Imre nr. 8, Jud. Mureș, având
număr de ordine în Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Mureș, J 26/1948/2007, cod fiscal
RO 22685444, cont bancar deschis la UniCredit Bank Mureș, reprezentată prin d-nul Claudiu
Aiftimiei în calitate de Director General, (denumită în continuare „Organizator”),
Dreptul de participare:
Campania organizată se desfășoară la nivel național.
Poate participa la campanie:
-

orice client, persoană juridică, utilizator al serviciilor URS Certificări S.R.L., prin
Reprezentantul Legal/Directorul General

Detalii privind desfășurarea campaniei
Campania se desfășoară pe canalele de Social Media ale organizației URS Certificări:
-

pagina de Facebook https://www.facebook.com/URSCertificari/, în perioada 02 – 31 august
2021
pagina de LinkedIn https://www.linkedin.com/company/1109590, în perioada 02 – 31 august
2021
pagina de Instagram https://www.instagram.com/urs.certificari/, în perioada 02 – 31 august
2021

Organizatorul are dreptul de a întrerupe sau prelungi Campania în orice moment, prin modificarea
Regulamentului Oficial și printr-o comunicare realizată către toți Participanții, prin intermediul
canalelor menționate anterior.
Validarea participării în campania promoțională vară 2021, se face pe baza următoarelor condiții:
-

Contractarea serviciilor noi URS Certificări, care se concretizează cu contract semnat în
perioada 02 - 31 august 2021.

Observație!
Prin servicii noi se înțelege - servicii de certificare ISO, în speță standardele:
- Standardul ISO 9001:2015, managementul calității
- Standardul ISO 14001:2015, managementul mediului
- Standardul ISO 45001:2018, managementul securității ocupaționale
- Standardul ISO 22000:2018, siguranța alimentelor
- Standardul ISO 27001:2013, securitatea informației
- Standardul ISO 13485:2016, managementul calității dispozitivelor medicale
- Standardul ISO 28000:2007, managementul securității aprovizionării
- GMP+FSA – bune practici pentru siguranța furajelor
Descrierea discountului:
Serviciul de Certificare ISO (servicii noi, contractate în perioada 02 - 31 august 2021) – discount de
până la 20%, în funcție de dimensiunea organizației și tipurile de activități pentru care se dorește
certificarea.
Atenție!
Discountul oferit în prezenta campanie nu se cumulează cu alte reduceri sau facilități financiare.
(se acordă discountul cel mai mare)
Litigii:
Eventualele litigii apărute între Organizator și participanții la prezenta Campanie se vor rezolva pe
cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele
judecătorești române competente.
Eventualele sesizări legate de desfășurarea Competiției vor fi efectuate la adresa Organizatorului:
URS CERTIFICĂRI SRL cu sediul social în Târgu Mureș, Str. Madách Imre nr. 8, Jud. Mureș, având
număr de ordine în Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Mureș, J 26/1948/2007, cod fiscal
RO 22685444, cont bancar deschis la UniCredit Bank Mureș, reprezentată prin d-nul Claudiu
Aiftimiei în calitate de Director General, până la data de 15 septembrie 2021.
Sesizările ulterioare nu vor fi luate în considerare.
Prelucrarea și protecția datelor personale:
Prin participarea la Campanie, participanții își exprimă consimțământul expres și neechivoc pentru
activitatea de prelucrare a datelor cu caracter personal (nume, prenume, telefon, e-mail) de către
Organizator și Partener în scopul: înscrierii și participării la etapele Campaniei, validării, acordării
discounturilor.
Datele personale ale participanților solicitate în temeiul prezentului Regulament vor fi gestionate
exclusiv de către URS CERTIFICĂRI SRL.
Forța majoră:
Pentru scopul acestui Regulament, forța majoră înseamnă orice eveniment care nu poate fi
controlat, remediat sau prevăzut de către Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din
motive independente de voința sa și a cărui apariție îl pune pe acesta din urmă în imposibilitatea
de a-și îndeplini obligațiile asumate prin Regulament.

Dacă o situație de forță majoră împiedică sau întârzie total sau parțial executarea Regulamentului
și continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea
obligațiilor sale pentru perioada în care această îndeplinire va fi împiedicată sau întârziată, conform
Art. 1082 și 1083 Codul civil.
Organizatorul, dacă invocă forța majoră, este obligat să le comunice Participanților la Campania
existentă în termen de 5 zile lucrătoare de la apariția cazului de forță majoră.
În înțelesul prezentului Regulament se consideră cazuri de forță majoră următoarele evenimente:
a) pierderea bazelor de date care conțin materialele încărcate de participanți
b) avarierea sistemului informatic de stocare a datelor și acordare a premiilor
c) tentative de fraudă ale mecanismului Campaniei prin mijloace electronice sau alte mijloace
d) orice reglementare care poate apărea ulterior intrării în vigoare a Regulamentului și care poate
interzice sau modifica termenii acestuia; enumerarea din secțiunea de mai sus nu este limitativă
fiind utilizată numai în scop exemplificativ.
Dispoziții finale:
Participarea la Campanie presupune acceptarea implicită a prevederilor prezentului Regulament de
Campanie.
Regulamentul Campaniei este disponibil în mod gratuit oricărui solicitant la adresa de e-mail
marketing@urscertificari.ro în fiecare zi lucrătoare, pe perioada desfășurării Campaniei, între orele
09:00 – 18:00. Detalii se pot obține pe adresa de e-mail marketing@urscertificari.ro, pe perioada
desfășurării Campaniei, între orele 09:00 – 18:00 de luni până vineri.

ORGANIZATOR:
URS CERTIFICĂRI SRL
Târgu Mureș, 02 august 2021

