
Condițiile de participare la jocul cu premii „Povestea mea” 

Hausengel Holding AG organizează un concurs pentru francizați. Cu aceste condiții de participare 

dorim să definim regulile competiției: 

 

1. Francizații Hausengel Holding AG sunt eligibili să participe dacă ne-au trimis un text pe care l-

au scris despre experiența lor profesională. Acest lucru se poate face fie prin poșta 

tradițională, prin poșta electronică (adresa de e-mail info@hausengel.de cu subiectul Joc cu 

premii „Povestea mea”), fie prin telefon, prin intermediul consilierului Dvs. Hausengel.  

Textul pentru concurs ar trebui să se refere la munca de îngrijitor și  să conțină cel puțin 10 

propoziții complete. 

 

2. Din toate poveștile trimise cu success, care ajung la noi între 9.09.2020 și 23.09.2020, vor fi 

selectate 15, cărora le vor fi acordate premii în natură. Fiecare câștigător va primi un set de 

geantă cosmetică și o brățară cu un portofel. Premiile pot fi trimise numai în următoarele 

țări: Germania, Polonia, Lituania, Letonia, România, Ungaria, Croația, Bulgaria. Expedierea în 

alte țări nu este posibilă. Premiile nu pot fi schimbate contra echivalentului în numerar. 

 

3. Câștigătorii vor fi anunțați pe 28 septembrie 2020 prin canalele noastre de socializare și prin 

intermediul site-lui nostru web. 

 

4. Angajații Hausengel Holding AG, precum și angajații companiilor afiliate și rudele acestora 

sunt excluși. Nu este permisă participarea cu identități false sau cu identitățile unor terți. 

 

5. O încălcare a acestor condiții de participare ne dă dreptul să excludem participantul respectiv 

de la participare. De asemenea, ne rezervăm dreptul de a încheia prematur sau de a modifica 

competiția, total sau parțial, chiar și fără respectarea termenelor, dacă nu este posibil din 

motive tehnice sau juridice să ne asigurăm că competiția se desfășoară în mod 

corespunzător. 

 

6. Prin participarea la concurs, declarați că sunteți de acord să folosim datele Dvs.personale, pe 

care ni le furnizați pentru a desfășura concursul. Adresa dvs. este utilizată pentru a vă anunța 

dacă ați câștigat și pentru a vă trimite premiul acasă.  Numai cu acest scop, putem folosi și 

prelucra datele Dvs.personale.  Utilizarea datelor Dvs.personale cu alte scopuri este exclusă. 

 

În acest moment vă putem trimite la declarația de protecție a datelor de pe pagina noastră de 

internet, pe care o puteți găsi sub https://www.hausengel.ro/protectia-datelor/.  


