Regulamentul oficial
dm babybonus:
dm babybonus este un program adresat clienţilor dm drogerie markt pentru a le
răsplăti fidelitatea. Programul este adresat părinților cu copii până la vârsta de 2 ani.
Art. 1 Organizator
Acest program este organizat şi desfăşurat de S.C. dm drogerie markt S.R.L., cu sediul
în Timişoara, Bd. Mihai Viteazu 30B SAD 305, 306, număr de înmatriculare la Registrul
Comerţului: J35/334/2007, cod fiscal: RO20790729, cont: RO64 BACX 0000 0001 0082
3002, banca: Unicredit Timişoara.
Art. 2 Condiţii de participare
Programul se adresează viitorilor părinți, părinților de nou născuți dar și celor care au
copii care încă nu au împlinit 2 ani. De exemplu: dacă un părinte dorește să se înscrie și
are un copil de 13 luni, se poate înscrie fără probleme.
Înscrierea se face prin 3 modalități:
1. În filială prin intermediul formularului plasat la casă și/sau categoria de produse
dedicate bebelușilor. Formularul completat se lasă în filială de unde se trimite către
prelucrare, împreună cu copia după certificatul de naștere a bebelușului.
2. Online, prin completarea formularului de pe site-ul www.dm-drogeriemarkt.ro
secțiunea baby, urmată de trimiterea copiei certificatului de naștere a bebelușului pe email pe adresa babybonus@dm-drogeriemarkt.ro.
Dacă viitorii părinți doresc să se înscrie, aceștia vor specifica termenul aproximativ de
naștere, după care vor primi ofertele pe adresa de e-mail doar dacă vor trimite și copia
după certificatul de naștere.
Art. 3 Zona de desfăşurare a programului
Programul este organizat şi se desfăşoară pe întreg teritoriul României în magazinele
dm drogerie markt.
Poate fi membru al programului dm drogerie markt orice persoană fizică care urmează
să devină sau este părinte și a cărei copil nu a împlinit vârsta de 2 ani (denumit în
continuare “Participantul”). Talonul de înscriere în program se completează în totalitate
și citeț şi se predă în magazinele dm, sau se completează online la adresa www.dmdrogeriemarkt.ro. Talonul conţinând date incomplete sau eronate nu este valid, ceea ce
atrage după sine imposibilitatea primirii ofertelor, sau obținerea oricăror beneficii.
Art. 4 Beneficii
Pentru a beneficia de avantajele asociate programului, ”Participantul” trebuie să pună
la dispoziția firmei dm drogerie markt o copie după certificatul de naștere a copilului.
După înscriere,”Participantul” primește un e-mail de confirmare, urmând să primească
pe adresa de e-mail toate promoțiile dedicate programului, în limita de vârstă a copilului
respective până la împlinirea vârstei de 2 ani.
dm drogerie markt nu își asumă răspunderea pentru:

-

datele completate ilizibil, greșit, parțial sau/și incomplet,
adresele de e-mail eronate/ invalide
problemele tehnice întâmpinate în trimiterea e-mailurilor pe adresele înscrise în
program.
Participanții sunt direct răspunzători pentru verificarea e-mailului personal atât în Inbox
cât și în Spam/ Bulk.
Art. 5 Mecanismul programului
Părinții se înscriu cu copilul/ copiii în programul babybonus prin completarea în scris
sau online a formularului.
După înscriere se trimite o copie după certificatul de naștere a copilului/ copiilor pe
adresa de e-mail babybonus@dm-drogeriemarkt.ro
Un copil poate fi înscris doar o singură dată în program.
Ofertele babybonus vor fi trimise pe e-mail.
Art. 6 Durata programului
Programul s-a lansat în august 2012 şi relansat în noiembrie 2016 are durată
nedeterminată. dm drogerie markt poate hotărî în orice moment încetarea sau
modificarea mecanismului programului. Înştiinţarea referitoare la încetarea respectiv
modificarea mecanismului programului va fi realizată cu cel puţin 15 zile înainte de data
încetării, respectiv schimbării acestuia.
Art. 7 Modificarea regulamentului
dm drogerie markt îşi rezervă dreptul de a modifica sau schimba prezentul regulament
şi se angajează ca înaintea operării unor astfel de modificări să le facă publice prin
intermediul site-ului www.dm-drogeriemarkt.ro, magazinelor sau al oricăror alte canale
de comunicare pe care le consideră oportune.
Art. 8 Protecţia datelor personale
Organizatorul prelucrează datele cu caracter personal ale Participanților la Program în
conformitate cu dispozitiile Legii 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la
prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, conform
notificării generale nr. 27466 înregistrată în registrul de evidență a prelucrării datelor
cu caracter personal. Furnizarea datelor solicitate este obligatorie pentru participarea
la Program.
Prin semnarea talonului de înscriere Participanţii sunt de acord cu prevederile
prezentului Regulament Oficial. Prin semnarea talonului de înscriere, Participanţii îşi
exprimă consimţământul expres pentru înscrierea datelor cu caracter personal în baza
de date a companiei S.C. dm drogerie markt S.R.L., precum şi pentru prelucrarea
acestor date în scopul acordării de beneficii conform politicii dm drogerie markt, în
scopuri statistice, pentru acţiuni de marketing direct, inclusiv pentru a primi materiale
informative de la dm drogerie markt. Organizatorul se obligă să respecte prevederile
Legii nr. 677/2001 privind protecţia datelor cu caracter personal pe durata Programului
şi ulterior. Astfel, Organizatorul se angajează să păstreze confidenţialitatea datelor
personale ale participanţilor la Program şi să le utilizeze conform prezentului
Regulament Oficial şi legislaţiei în vigoare. Organizatorul prelucrează datele cu caracter

personal ale Participanţilor la Program în conformitate cu dispoziţiile Legii 677/2001
pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi
libera circulaţie a acestor date. Furnizarea datelor solicitate este obligatorie pentru
participarea la Program. Participanţii au, conform Legii 677/2001, următoarele drepturi:
dreptul la informare (art.12), dreptul de acces la date (art.13), dreptul de intervenţie
asupra datelor (art.14) şi dreptul de opoziţie la prelucrarea datelor (art. 15), dreptul de
a nu fi supus unei decizii individuale (art. 17) şi dreptul de a se adresa justiţiei (art. 18).
Astfel, la cererea scrisă a Participanţilor, datată şi semnată, expediată pe adresa
Organizatorului, acesta se obligă: (a) să confirme solicitantului dacă prelucrează sau nu
date cu caracter personal ale acestuia, în mod gratuit; (b) să rectifice, actualizeze,
şteargă etc., date a căror prelucrare nu este conformă cu dispoziţiile Legii nr. 677/2001;
şi/sau (c) să înceteze prelucrarea datelor cu caracter personal ale solicitantului. 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.
Art. 9 Regulament oficial
Regulamentul Oficial este disponibil pentru consultare în mod gratuit oricărui
participant la program în toate magazinele dm. Pentru informaţii suplimentare, se
poate accesa adresa de site www.dm-drogeriemarkt.ro Prin participarea la acest
Program, participanţii sunt de acord să respecte şi să se conformeze termenelor şi
condiţiilor prezentului Regulament Oficial.
Art. 10 Litigii
Eventualele litigii apărute între Organizator şi Participanţii la prezentul Program 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.

