
REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOŢIONALE   

"Superbaita" 

 

1. Organizatorul concursului:  

Organizatorul concursului "Superbaita" este compania Lowe & Partners SA, cu sediul in strada 
Ceasornicului nr. 17, sector 1, Bucuresti, cod de inregistrare fiscala RO 6645758, numar de 
inregistrare la Registrul Comertului J40/25070/1994, cont de virament RO33 BACX  0000 0045 
0273 4000 deschis la Unicredit Tiriac Bank, inregistrat la Autoritatea Nationala de Supraveghere 
a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal in baza notificarii nr. 3325.  

Campania se va derula conform prevederilor prezentului Regulament                                                                                                                                                                                                                                        
("Regulamentul"), obligatoriu pentru toti participantii. Organizatorul isi rezerva dreptul de a 
modifica Regulamentul pe parcursul desfasurarii Campaniei si va aduce la cunostinta publicului 
modificarile operate pe www.desprecopii.com. 

 
2. Durata concursului si aria de desfasurare: 
 
Concursul "Superbaita" este organizat si desfasurat pe teritoriul Romaniei. 
Concursul "Superbaita" va incepe pe data de 1 octombrie 2012  si se va incheia la data de 30 
noiembrie 2012 .Orice fotografie de inscriere trimisa inainte de 1 octombrie 2012 sau dupa data 
de 30 noiembrie 2012  nu va fi luata in considerare, indiferent de motivul care a cauzat 
intarzierea, in masura in care acest motiv nu este imputabil Organizatorului. (ex: defectiuni 
imprevizibile ale serverului, inadvertente ale serviciilor postale, etc.) 

3. Drept de participare: 

In concursul "Superbaita" are dreptul sa participe orice persoana fizica cu domiciliul stabil sau 
resedinta in Romania, care a implinit 18 ani pana la data crearii contului pe 
www.desprecopii.com si care este parintele natural al unui copil  care nu trebuie sa aiba mai mult 
de 5 ani impliniti pana in ziua inscrierii in concurs (candidat eligibil). 
 
 
Participantul trebuie sa fie un "posesor legal" al unei adrese de e-mail in perioada concursului. 
"Posesor legal" este numita orice persoana careia i s-a dat in folosinta o adresa de e-mail de catre 
un distribuitor de servicii de Internet sau alta organizatie (firma, institutie etc.) care are dreptul sa 
creeze si sa desemneze domenii asociate cu adresele de e-mail.  

Participantul intra in concurs luand la cunostinta conditiile mai sus mentionate, si va fi denumit in 
cele ce urmeaza "participant". 



Fiecare participant are dreptul la 1 singura inregistrare in concurs, la categoria potrivita dintre 
cele 2 categorii oficiale ale concursului (categoria copii sub 2 ani, categoria copii peste 2 ani).  

Nu au dreptul sa participe la prezentul concurs angajatii  Organizatorului si ai  companiilor 
Johnson & Johnson, precum si rudele de gradul intai si afinii (sot, sotie) acestora.  

Neindeplinirea acestor conditii atrage neeligibilitatea participantului pentru calitatea de castigator 
si il va expune la sanctiunile penale incidente pentru infractiunea de fals in declaratii, in cazul in 
care participantul ar declara fapte contrare realitatii. 

 
4. Premiile concursului 

Premiile concursului care se acorda numai candidatilor eligibili sunt urmatoarele: 

• 16 cosuri cu produse JOHNSON’S ® Baby. Un cos  contine urmatoarele produse:  2 x Sampon 
JOHNSON’S baby 200 ml (diverse sortimente), 2 x JOHNSON’S baby Oil de 200 ml (diverse 
sortimente), 1 x Bedtime crema de 250 ml, 1 x Bedtime lotiune de 300 ml, 1 x Bedtime Bath 
Spumant de baie cu levantica, 2 x JOHNSON’S baby Wipes. Valoarea unui cos cu produse este 
125.20  lei.  

 
Valoarea totala a premiilor este 2003.20 ron cu TVA. 

 
Premiile se vor acorda astfel: 

Premii saptamanale: in fiecare saptamana va fi acordat cate 1 premiu pentru fiecare dintre cele 2 
categorii ale concursului, cei 2 castigatori ai saptamanii fiind desemnati prin vot. 

Vor fi luate in considerare voturile aferente urmatoarelor perioade ale anului 2012: 01.10 (ora 
17:00) -07.10 (ora 00:00), 08.10 (ora 00:01) – 14.10 (ora 00:00), 15.10 (ora 00:01) – 21.10 (ora 
00:00), 22.10 (ora 00:01) – 28.10 (ora 00:00), 29.10 (ora 00:01) – 04.11 (ora 00:00), 05.11 (ora 
00:01) – 11.11 (ora 00:00), 12.11 (ora 00:01) – 18.11 (ora 00:00), 19.11 (ora 00:01) – 25.11 (ora 
00:00), 26.11 (ora 00:01) – 30.11 (ora 00:00). In fiecare dintre aceste intervale, cuantificarea 
incepe la ora 00:01 din prima zi a perioadei si se incheie la ora 00:00 din ultima zi a perioadei.  

La finalul fiecarei perioade mai sus mentionate, participantul cu cel mai mare numar de voturi in 
categoria in care a inscris poza este considerat castigator al premiului saptamanal, premiul fiind 
un cos cu produse Johnson’s baby. Asadar, vor fi cate 2 premii acordate la finalul fiecarei 
saptamani, cate unul pentru fiecare categorie, in total 2 premii saptamanale.  
 
Afisarea numelor castigatorilor pe site-ul www.desprecopii.com se va realiza in termen de 2 zile 
lucratoare de la data desemnarii acestora (in conditiile in care castigatorii isi autentifica 
identitatea in termenul stabilit si se dovedeste ca au respectat termenii si conditiile prezentului 
regulament).  



 
 
 
5. Mecanismul competitiei: 

Concursul are loc pe site-ul www.desprecopii.com.  

Inscrierea in concurs se realizeaza prin crearea unui cont care se obtine in urma completarii 
urmatoarelor informatii in formularul de inregistrare de pe site: 

a) datele mamei: prenume, nume, email, numar de telefon 

b) datele copilului: prenume, nume, data nasterii 

c) poza cu copilul care sa infatiseze rutina baitei. 

d) titlul si descrierea pozei 

Daca informatiile trimise sunt incomplete sau incorecte, participarea va fi considerata nevalabila.  
Participantul va primi un e-mail de confirmare a inscrierii in concurs. 

Pentru a participa in concurs, utilizatorii trebuie sa completeze datele de mai sus, ale 
participantului si ale copilului din poza si sa uploadeze o poza cu copilul, in care sa fie infatisata 
una din urmatoarele rutine ale acestuia: somn, masaj, ingrijirea parului, baita, ingrijirea 
funduletului.  
 
Un participant poate inscrie in concurs maxim 1 poza/saptamana, cate una in fiecare categorie in 
care se incadreaza copilul. 
Dupa incarcarea pozei pe site, administratorul site-ului va aproba poza respectiva. In cazul in care 
poza nu indeplineste conditiile de la punctul 5 poza nu va fi aprobata, iar userul care s-a inscris in 
concurs va fi anuntat prin un mesaj trimis pe mail. 
Intervalele de aprobare de catre administrator ale pozelor inscrise in concurs sunt urmatoarele: 
- maxim 2 ore daca poza e incarcata de user intre orele 08:00 – 22:00, de luni pana vineri  
- maxim 8 ore daca poza e incarcata de user intre orele 22:00 – 08:00, de luni pana vineri 
- maxim 8 ore daca poza e incarcata de user in zilele de sambata si duminica 
 
Fiecare participant va avea aprecieri ale pozei si descrierii, transpuse in numar de voturi. O poza 
poate fi votata o singura data de catre un user, insa un user poate vota oricate poze doreste.  
 
In cazul in care participantul nu inscrie in concurs date corecte, sau se dovedeste ca cele inscrise 
sunt false, va fi descalificat, iar premiul nu se acorda.  
 
Odata cu intrarea in concurs, orice participant ia la cunostinta si este de acord ca datele sale, 
datele bebelusului, cat si poza incarcata pe site sa fie folosite in materialele de marketing 
JOHNSON’S ® Baby precum si pe bunurile si serviciile asociate. Aceste informatii vor fi 
folosite numai pentru scopuri de marketing. 



 
 
Concursul se va desfasura astfel:. 
 

a. Incarcare poza si descriere poza 

Participantii in concursul "Superbaita" vor trebui sa incarce o poza si o descriere a ei in care sa fie 
portretizat un moment al rutinei ingrijirii parului cu bebelusul lor.  
Pozele pot fi in orice format, caci vor fi transformate automat in format jpg. Organizatorul nu isi 
asuma nicio raspundere pentru pozele care in care apare un alt bebelus, a caror mama nu este cea 
care a inscris poza si descrierea in concurs. Daca un participant este desemnat castigator, trebuie 
sa dovedeasca prin acte ca bebelusul din poza este copilul ei.  

b. Votarea 
In perioadele urmatoare ale anului 2012 se pot vota pozele inscrise in concurs: 01.10 (ora 17:00) -
07.10 (ora 00:00), 08.10 (ora 00:01) – 14.10 (ora 00:00), 15.10 (ora 00:01) – 21.10 (ora 00:00), 
22.10 (ora 00:01) – 28.10 (ora 00:00), 29.10 (ora 00:01) – 04.11 (ora 00:00), 05.11 (ora 00:01) – 
11.11 (ora 00:00), 12.11 (ora 00:01) – 18.11 (ora 00:00), 19.11 (ora 00:01) – 25.11 (ora 00:00), 
26.11 (ora 00:01) – 30.11 (ora 00:00). Orice sustinator care acceseaza site-ul 
www.desprecopii.com va putea sa voteze oricate poze doreste din totalul inscris, insa pe fiecare 
in parte numai o singura data. Orice participant la concurs (cel care a incarcat poza si descrierea) 
are dreptul de a vota la fel ca orice sustinator, inclusiv are dreptul sa se sustina pe ea insasi.  
Votul va fi astfel limitat prin mijloace tehnice.  

 

c. Desemnarea castigatorilor 

La finalul fiecarei perioade din cele de mai sus, va fi desemnat castigator acel participant care are 
cele mai multe voturi ale pozei inscrise in concurs. Asadar, in fiecare saptamana vor fi 2 
castigatori, cate unul din fiecare dintre cele 2 categorii de concurs. 

In cazul in care doua poze vor avea acelasi numar de voturi la finalul perioadei stabilite, perioada 
de votare se prelungeste cu 6 ore. La finalul acestei perioade extra va fi considerata castigatoare 
acea poza cu descriere care are cel mai mare numar de voturi. Daca si dupa aceasta perioada sunt 
in continuare doua poze cu numar egal de voturi, se repeta cele de mai sus, deci se prelungeste cu 
6 ore.  
 
6. Conditii de validare: 

1. Pentru a participa in competitie, participantii trebuie sa respecte urmatoarele:  
- sa completeze cu date valide formularul de inregistrare pentru incarcarea pozei si a descrierii  
- sa aiba peste 18 ani impliniti pana la data inscrierii  
- sa incarce poze in care sa apara copilul lor si sa poata demonstra acest lucru 
- daca au fost desemnati castigatori ai unui premiu saptamanal sa confirme primirea e-mail-ului 
de participare in finala in termen de 48 de ore de la anuntare.  



2. Reguli generale pentru poze: 
- orice poza trimisa de un participant in concurs trebuie sa aiba in prim plan bebelusul si sa 
portretizeze rutina ingrijirii parului.  
- daca apare oricare alta persoana in poza, participantul trebuie sa aiba acordul acestora de a 
incarca si posta acea poza pe site-ul www.desprecopii.com   

- nu vor fi admise in concursul “Superbaita”  fotografii ce contin elemente de nuditate.  
Organizatorul isi rezerva dreptul de a interzice postarea pe site-ul www.desprecopii.ro a oricarei 
fotografii ce contine elemente de nuditate. 
Johnson isi declina orice responsabilitate in cazul in care participantii la acest concurs posteaza 
pe site o poza in care protagonistul este o alta persoana decat bebelusul sau, respectiv 
participantul. De asemenea, Johnson & Johnson va fi exonerat de orice responsabilitate, in 
conditiile in care in poza postata apar si alte persoane, de la care participantul nu a obtinut un 
acord scris pentru upload-ul creatiei pe site. In acest caz singurul raspunzator pentru aceasta va fi 
participantul, impotriva caruia se poate actiona legal de catre persoanele indreptatite.  
In momentul postarii oricarei poze pe site-ul www.desprecopii.com, se considera ca ati acceptat 
prezentul Regulament si Termenii si Conditiile site-ului pentru concursul "Superbaita” in forma 
lor generala si nemodificata. Johnson & Johnson, la unica sa discretie si fara a instiinta, poate sa 
indeparteze orice poza de pe site-ul www.desprecopii.com si/sau sa previna orice acces la 
respectiva poze. 

3. Validarea ulterioara a castigatorilor: 
Castigatorii desemnati prin cel mai mare numar de voturi, vor primi confirmarea prin e-mail (la 
adresa de e-mail cu care au participat in competitie) si fizic (prin prezentarea unuia din actele de 
identitate prezentate mai jos, in momentul receptiei premiului castigat), iar conditiile care trebuie 
indeplinite sunt urmatoarele: 
- participantii sa indeplineasca dreptul de participare stipulat la art. 3 
- persoanele respective sa trimita mesaj de raspuns la e-mailul de anuntare a castigatorilor in 
termen de 48 de ore de la data anuntarii prin mail 
- persoanele sa declare in urma contactarii, adresa unde sa le fie expediate premiile 
- persoanele sa prezinte in momentul receptiei premiilor un act de identitate valabil (cartea de 
identitate sau pasaportul).  
 
Contestatii: Contestatiile cu privire la numarul de voturi se pot face in 48 de ore de la data 
afisarii acestora pe site. Contestatia se va redacta in scris, si va cuprinde in mod obligatoriu: 
i) numele, domiciliul, date de identificare; 
ii) aratarea motivelor de fapt pe care se intemeiaza contestatia;  
iii) semnatura 
Contestatia scrisa se va trimite pe adresa Str. Ceasornicului nr . 17, sector 1, Bucuresti, in atentia 
Lowe&Partners. A se mentiona pe plic: Contestatie concurs “Superbaita” 
Contestatiile se depun la posta in termenul aratat, acesta socotindu-se pe zile libere, intrand in 
socoteala ziua in care a inceput sa curga si ziua cand s-a sfarsit termenul. Termenul care se 
sfarseste intr-o zi de sarbatoare legala, se va prelungi pana la sfarsitul primei zile de lucru 
urmatoare.  
Contestatiile se vor solutiona in termen de 3 zile de la data primirii. 
 
7. Desemnarea si anuntarea castigatorilor: 



Cele 16 cosuri cu produse Johnson’s Baby (un cos constand in urmatoarele produse: 2 x Sampon 
JOHNSON’S baby 200 ml (diverse sortimente), 2 x JOHNSON’S baby Oil de 200 ml (diverse 
sortimente), 1 x Bedtime crema de 250 ml, 1 x Bedtime lotiune de 300 ml, 1 x Bedtime Bath 
Spumant de baie cu levantica, 2 x JOHNSON’S baby Wipes vor fi acordate participantilor care la 
finalul perioadelor de votare stabilite au cel mai mare numar de voturi.  

 
8. Acordarea premiilor 
Predarea premiilor se face in maxim 20 de zile lucratoare de la data anuntarii ultimului premiu pe 
site, nu mai tarziu de 31 decembrie 2012.  
 
9. Termeni si conditii aplicabile competitiei  
1. Participarea la concurs este posibila numai online, prin intermediul Internetului.  

2. Persoanele care se vor inregistra in conditii neconforme cu regulamentul concursului vor fi 
descalificate.  

3. Participarea la concurs este interzisa angajatilor Johnson & Johnson, Lowe&Partners, rudelor 
lor de gradul I, angajatilor companiei partenere la organizarea acestui concurs si rudelor acestora 
de gradul I.  

4. Organizatorul nu isi asuma nicio raspundere pentru trimiterile pierdute, directionate gresit, 
intarziate sau avariate, inclusiv, dar nu limitat la, orice dificultati tehnice, avarii sau erori care 
afecteaza intrarea in concurs a participantilor. 

5. Premiile nu vor fi inlocuite cu numerar sau cu alte premii.  

6. Regulamentul concursului, precum si oricare alte conditii si avertizari aplicabile vor fi 
guvernate de legile din Romania. 

 
10. Taxe si impozite 
Organizatorul se obliga sa calculeze, sa retina si sa vireze impozitul datorat pentru veniturile 
obtinute de catre castigatori in conformitate cu legea 571/ 2003 privind, orice alte obligatii de 
natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu acestea, fiind in sarcina exclusiva a 
castigatorului. 
 
11. Regulamentul concursului  
Regulamentul concursului “Superbaita” este disponibil gratuit oricarui solicitant pe 
www.desprecopii.com, atat intr-o pagina dedicata, cat si in format pdf pentru salvare.  
 
Prin inscrierea in acest concurs participantii sunt de acord cu prevederile prezentului regulament 
si sunt de acord ca, in cazul in care vor castiga, prenumele, numele, adresa lor si prenumele, 
numele si varsta bebelusului lor sa fie facute publice si folosite in scopuri publicitare, legate de 
acest concurs, fara alte obligatii sau plati suplimentare.  
 
12. Incetarea campaniei 



Concursul “Superbaita” poate inceta inainte de data de 30 noiembrie 2012 in cazul aparitiei unui 
eveniment ce constituie forta majora cum este aceasta definita in legislatia in vigoare, inclusiv in 
cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a continua 
prezentul concurs. Acest lucru va fi anuntat participantilor pe www.desprecopii.com 
 
 
13. 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. 
 
14. Prelucrarea datelor personale 
Inscrierea datelor solicitate in formularul de concurs (date participant: prenume, nume, adresa de 
mail, numar de telefon; date copil: prenume, nume, varsta) pe www.desprecopii.com in scopul 
participarii la acest concurs, prezuma cunoasterea regulamentului si acordul celui care ofera 
aceste date pentru clauzele acestuia.  
Tuturor participantilor la competitie le sunt garantate drepturile in conformitate cu Legea 
677/2001. 
Prin completarea datelor personale pe www.desprecopii.com participantii sunt de acord ca datele 
lor personale si ale bebelusului sa fie pastrate si prelucrate de catre organizatorul competitiei, in 
scopul unor potentiale informari ulterioare din partea Lowe&Partners, operator de date inregistrat 
cu nr 3325. 
 
Scopul constituirii unei baze de date cu datele personale ale participantilor la concurs este 
desemnarea castigatorilor concursului "Superbaita”. 
Fiecare participant are dreptul de a solicita excluderea sa din baza de date a companiei Johnson & 
Johnson. Organizatorul se obliga ca datele personale sa nu fie difuzate catre terti cu exceptia 
operatorului de marketing direct al Johnson & Johnson. 
La cererea participantilor, adresata in scris catre Johnson & Johnson, Organizatorul se obliga:  

• sa confirme solicitantului daca prelucreaza sau nu date personale, in mod gratuit, pentru o 
solicitare pe an; 

• sa rectifice, actualizeze, blocheze, stearga sau transforme in date anonime, in mod gratuit, 
datele a caror prelucrare nu este conforma dispozitiilor Legii nr. 677/2001 privind protectia 
persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date; 

• sa inceteze prelucrarea datelor personale ale solicitantului. 

 
Adresa de primire a cererilor legate de datele personale este Str. Ceasornicului nr 17, sector 1, 
Bucuresti. 
La prima comunicare scrisa cu participantii la aceasta promotie, organizatorul le va aduce la 
cunostinta drepturile ce le revin conform legii 677/2001. 


