
Act Adițional nr. 2 din data de 08.11.2021 la Regulamentul Campaniei 
“Recomanda Genius“ 

 
 

Organizatorul Campaniei “Recomanda Genius” (denumita în continuare “Campania”) DANTE 
INTERNATIONAL S.A. (denumit în continuare “Organizator”) cu sediul în București, Șos. Virtuții nr. 148, 
Spatiul E47, sector 6 și adresa de corespondență în Voluntari, Șos. București Nord nr. 15-25, Et. 5, Swan 
Office Park, Windsor Building, 077190, Ilfov, înregistrată la Registrul Comerțului București cu 
J40/372/2002, CUI RO14399840, reprezentată prin dl. Radu Ilinof, în calitate de Brand Marketing & 
Customer Experience Director, având în vedere dispoziţiile art. 8 din Regulamentul Campaniei 
“Recomanda Genius”, decide următoarele modificări: 
 

I. Se prelungeste durata Campaniei mentionata la art. 2 pana la data de 31.12.2021. 
II. Se prelungeste durata pentru achizitionarea subscriptiei eMAG Genius mentionata la art. 4.5 

pana la data de 13.01.2022. 
III. Se prelungeste valabilitatea Cardurilor cadou mentionate la art. 5.2. pana la data de 

02.02.2022. 
IV. Cardurile cadou nu vor putea fi utilizate în perioada 12.11.2021, ora 00:00 – 15.11.2021, ora 

23:59. 
V. Celelalte prevederi ale Regulamentului raman neschimbate. 

 
 
DANTE INTERNATIONAL S.A.  
Prin Radu Ilinof 
Brand Marketing & Customer Experience Director 

 
 
 

 
Act Adițional nr. 1 din data de 03.09.2021 la Regulamentul Campaniei 

“Recomanda Genius“ 
 
 

Organizatorul Campaniei “Recomanda Genius” (denumita în continuare “Campania”) DANTE 
INTERNATIONAL S.A. (denumit în continuare “Organizator”) cu sediul în București, Șos. Virtuții nr. 148, 
Spatiul E47, sector 6 și adresa de corespondență în Voluntari, Șos. București Nord nr. 15-25, Et. 5, Swan 
Office Park, Windsor Building, 077190, Ilfov, înregistrată la Registrul Comerțului București cu 
J40/372/2002, CUI RO14399840, reprezentată prin dl. Radu Ilinof, în calitate de Brand Marketing & 
Customer Experience Director, având în vedere dispoziţiile art. 8 din Regulamentul Campaniei 
“Recomanda Genius”, decide următoarele modificări: 
 

VI. Se prelungeste durata Campaniei mentionata la art. 2 pana la data de 31.10.2021. 
VII. Se prelungeste durata pentru achizitionarea subscriptiei eMAG Genius mentionata la art. 4.5 

pana la data de 13.11.2021. 
VIII. Se prelungeste valabilitatea Cardurilor cadou mentionate la art. 5.2. pana la data de 

03.12.2021. 
IX. Celelalte prevederi ale Regulamentului raman neschimbate. 

 
 
 
DANTE INTERNATIONAL S.A.  
Prin Radu Ilinof 
Brand Marketing & Customer Experience Director 



 

REGULAMENT CAMPANIE “Recomanda Genius“ 

 

Prezentul regulament (denumit in continuare „Regulament”) are scopul de a informa clientii de pe 

platforma eMAG cu privire la desfasurarea Campaniei “ Recomanda Genius” initiata de DANTE 

INTERNATIONAL S.A. si cuprinde o serie de reguli ce trebuie respectate pe perioada desfasurarii acesteia 

de catre participanti. 
 

CAPITOLUL 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI 

1.1. Organizatorul Campaniei “ Recomanda Genius” (denumita în continuare “Campania”) este DANTE 

INTERNAȚIONAL S.A. (denumit în continuare “Organizator” sau “eMAG”) cu sediul în Bucureşti, Şos. Virtutii 

nr. 148, Spaţiul E47, sector 6 şi adresa de corespondenţă în Voluntari, Şos. Bucuresti Nord nr. 15-25, Et. 5, 

Swan Office Park, Windsor Building, 077190, Ilfov, înregistrată la Registrul Comerţului Bucureşti cu 

J40/372/2002, CUI RO14399840, reprezentată prin Radul Ilinof, în calitate de Brand Marketing & Customer 

Experience Director. 

 

CAPITOLUL 2. DURATA ŞI ÎNCETAREA CAMPANIEI 

2.1. Campania se desfasoara in perioada 05.08.2021-04.09.2021. 

2.2.Regulamentul prezentei Campanii se completeaza in mod corespunzator cu prevederile Regulamenului 

Programului „eMAG Genius”, disponibil la https://s13emagst.akamaized.net/layout/ro/static-

upload/Regulament%20campanie%20-%20eMAG%20Genius.pdf. 

2.3. Campania va putea fi întrerupta ori va putea înceta doar în caz de forţă majoră sau caz fortuit, aşa cum 

sunt acestea definite de lege si/sau printr-o decizie a Organizatorului Campaniei. 

2.4. Daca va fi posibil, înştiinţarea referitoare la încetarea Campaniei va fi comunicată pe website-ul 

www.emag.ro cu cel puţin 3 zile  înainte de data încetării Campaniei.  

2.5 Cu privire la efectele suspendarii ori incetarii Campaniei asupra beneficiilor, vor fi aplicabile prevederile 

art. 3.4 din Regulamentului Programului „eMAG Genius”.  

 

CAPITOLUL 3. DREPTUL DE PARTICIPARE. CONDIŢII DE PARTICIPARE 

3.1. La aceasta Campanie promotionala pot participa toate persoanele fizice sau juridice, ce sunt clienti 

Genius care au achizionat subscriptia eMAG Genius cu perioada de valabilitate de 3, 12, 15 sau 18 luni.  

3.2. Participantii vor respecta prevederile Regulamentului Programului „eMAG Genius”, care vor avea 

aplicabilitate. 

 

 

CAPITOLUL 4. MECANISMUL CAMPANIEI 

4.1. Clienţii eMAG Genius care participa vor dispune de un link de recomandare, prin intermediul caruia 

pot recomanda prietenilor activarea subscribptiei eMAG Genius 12 luni.  

4.2. Recomandarea nu poate fi facuta pentru o persoana ce are deja activa subscriptia eMAG Genius.  

4.3. Clientii eMAG Genius care participa la prezenta Campanie vor primi un card cadou de 20 de lei, pentru 

fiecare recomandare activata, respectiv clientul ce a primit recomandarea achizioneaza subscriptia eMAG 

Genius 12 luni, utilizand linkul de recomandare.  

4.4. Fiecare dintre persoanele recomandate care vor achizitiona subscriptia eMAG Genius 12 luni folosind 

linkul de recomandare va primi un card cadou in valoare de 20 lei. O persoana recomandata poate 

participa o singura data in campanie. Pentru claritate, daca o persoana recomandata a achizitionat 

subscriptia Genius 12 luni, a beneficiat de voucher si storneaza serviciul, nu va mai putea participa ulterior 

in Campanie, chiar daca foloseste un link de recomandare. 

http://www.emag.ro/


4.5. Pentru a beneficia de campanie, subscriptiile eMAG Genius 12 luni cumparate de persoanele 

recomandate trebuie sa fie achitate pana cel tarziu la 17.09.2021. 

 

 

5. CONDITII DE UTILIZARE A CARDURILOR CADOU 

5.1. Cardul cadou poate fi folosit pentru produsele ce se regasesc in site-ul www.eMAG.ro, m.eMAG.ro si 

aplicatia de mobil eMAG, inclusiv produsele resigilate si de la partenerii din eMAG Marketplace, cu 

exceptia categoriilor: Asigurari RCA si de calatorie, Reincarcare cartele, Monede si lingouri, metale 

pretioase. 

5.2 Cardul cadou este valabil pana la 07.10.2021. 

5.3. Pentru a folosi cardul cadou, participantii vor introduce codul unic primit prin e-mail si in contul de 

client eMAG intr-o noua comanda inregistrata pe site-ul www.emag.ro, m.eMAG.ro sau in aplicatia de 

mobil eMAG. 

5.4 Cardurile cadou primite in cadrul acestei Campanii pot fi cumulate cu alte carduri cadou/vouchere 

primite din partea eMAG. 

5.5. Cardul cadou poate fi folosit 1 (o) dată, pe o singură comandă, in perioada de valabilitate. 

5.6 Card cadou nu se reactiveaza la stornarea/anularea comenzii pe care a fost utilizat. 

5.7. Cardul cadou nu poate fi preschimbat in bani sau alte bunuri/beneficii. 

 

 

CAPITOLUL 6. REGULAMENTUL CAMPANIEI- 

6.1. Regulamentul de participare/desfășurare este disponibil, în mod gratuit, oricărui solicitant, pe 

website-ul www.emag.ro, dar şi la adresa Organizatorului din Voluntari, Sos. Bucuresti Nord nr. 15-25, Et. 

5, Swan Office Park, Windsor Building, 077190, Ilfov, precum si Regulamentul Programului „eMAG 

Genius”, care completeaza Regulamentul prezentei Campanii.  

 

CAPITOLUL 7. FORŢA MAJORA ŞI CAZUL FORTUIT 

7.1. În orice situaţie de forţă majoră sau caz fortuit care împiedică sau întârzie, total sau parţial, executarea 

şi continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de răspundere privind îndeplinirea obligaţiilor sale 

pentru perioada în care această indeplinire va fi impiedicată. 

 

CAPITOLUL 8. ÎNTRERUPEREA, MODIFICAREA, SUSPENDAREA ŞI ÎNCETAREA CAMPANIEI 

8.1. Prezentul Campanie poate fi întrerupta, modificata, suspendata sau poate înceta în orice moment în 

cazul în care Organizatorul decide. De asemenea, Organizatorul îsi rezervă dreptul de a modifica datele şi 

durata Campaniei şi va face public acest lucru. Orice acțiune dintre cele enumerate anterior va fi adusă la 

cunoştinţa publicului prin publicarea pe website-ul www.emag.ro.  

 

CAPITOLUL 9. PROTECŢIA DATELOR PERSONALE  

9.1. Prin participarea la Campanie, Participantii sunt de acord ca datele lor personale să fie prelucrate în 

scopul organizării si desfaşurării Campaniei, pe durata strict necesară derulării acesteia. Participantul în 

calitate de persoană vizată are, conform Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice 

în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date, 

următoarele drepturi: dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la ştergere, dreptul la restricţionare, 

dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de a obiecta şi dreptul de a se adresa cu o plângere Autorităţii 

Naţionale pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal.  

Datele prelucrate pot fi comunicate numai următorilor destinatari: persoana vizată şi autorităţilor abilitate 

prin lege să le primească.  

Pentru orice informaţii sau solicitări de exercitare a drepturilor dumneavoastră referitor la prelucrarea 

datelor cu caracter personal, Organizatorul poate fi contactat prin:  

http://www.emag.ro/
http://www.emag.ro/


• Transmiterea unui e-mail la adresa: data.protection@emag.ro sau  

• Transmiterea solicitării prin curier / postă, la adresa Șoseaua București-Nord, nr. 15-23, parcul de 

birouri Swan, clădirea Windsor, etaj 5, Voluntari, județul Ilfov, in atenţia Responsabilului cu protecţia 

datelor. 

 

CAPITOLUL 10. RĂSPUNDEREA ORGANIZATORULUI. LITIGII 

10.1. Organizatorul este responsabil sa comunice conditiile de desfasurare si sa respecte prevederile 

Regulamentului fara a suporta costuri determinate de actiunile ulterioare ale Participantilor.  

10.2. Prin participarea la aceasta Campanie, Participantii sunt de acord să respecte si să se conformeze 

tuturor prevederilor, termenilor si condiţiilor prezentului Regulament, precum si celor cuprinse in 

Regulamentul Programului „eMAG Genius”.  

10.3. Eventualele litigii apărute între Organizator şi Participanti se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul 

în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluţionate de instanţele judecatoreşti din București.  

 

CAPITOLUL 11. ALTE REGLEMENTĂRI  

11.1. Regulamentul prezentei Campanii se completeaza in mod corespunzator cu Regulamentul 

Programului „eMAG Genius”. 

11.2. În caz de tentativă sau fraudă a website-ului www.emag.ro, abuz sau orice acte îndreptate împotriva 

şi la adresa Organizatorului, acesta îşi rezervă dreptul de a lua toate măsurile necesare pentru remedierea 

situaţiei şi tragerea la răspundere în condiţiile legii a celor vinovaţi, inclusiv, dar fără a se limita la 

excluderea Participantilor din Campanie.  

 

DANTE INTERNATIONAL S.A.  

Prin Radul Ilinof  
Brand Marketing & Customer Experience Director  

 

 

 

 

 

mailto:data.protection@emag.ro
http://www.emag.ro/

