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REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI 

“Black Friday 2021 si post Black Friday 2021 (12-15.11.2021) MDC GLOBAL EDU SRL”  
 
 
 Art. 1. ORGANIZATORUL  
Organizatorul campaniei “Black Friday 2021 si post Black Friday 2021 (12-15.11.2021) MDC GLOBAL EDU SRL”, 
(denumita in cele ce urmeaza “Campania”) este MDC GLOBAL EDU SRL cu sediul social in Dobroești, Fundeni, Str. 
Cireșului 36D, ap. 1, cam. 2, identificata la Registrul Comertului cu J23/1996/2017, avand Cod Unic de Inregistrare 
RO37496117, reprezentata prin Vilceanu Cristian-Alexandru, în calitate de Administrator. 
 
 
Art. 2. PARTICIPANTII  
La aceasta Campanie pot participa persoane varsta de peste 16 ani (implinita la data inceperii campaniei), care 
acceseaza pagina speciala dedicata Black Friday si post Black Friday 2021, pe platforma de comert electronic e-MAG 
www.emag.ro, m.eMAG.ro sau aplicatia eMAG incepand cu 12 Noiembrie 2021 si pana la 15 Noiembrie 2021, inclusiv. 
La Campanie nu pot participa angajatii Organizatorului precum si rudele de gradul intai ale acestora.  
Persoanele care indeplinesc conditiile prevazute la paragraful anterior si care doresc sa participe la aceasta Campanie 
trebuie sa intre pe pagina speciala dedicata Black Friday si post Black Friday 2021 de pe platforma de comert 
electronic eMAG perioada 12-15.11.2021 si sa achizitioneze produsele comercializate de catre Organizator, respectiv 
„Cursuri Online/Offline” (denumit in continuare „Produsul”) 
Oferta este valabila exclusiv pentru Produsele comercializate pe platforma de comert electronic eMAG: 
www.emag.ro, m.eMAG.ro sau aplicatia eMAG in perioada de valabilitate a Campaniei “Black Friday 2021 si post 
Black Friday 2021 12-15.11.2021 MDC GLOBAL EDU SRL“ de catre MDC GLOBAL EDU SRL 
 
 
Art. 3. CLAUZE PRIVITOARE LA REGULAMENT  
Prezentul Regulament este disponibil gratuit.  
Prin participarea la campania “Black Friday 2021 si post Black Friday 2021 (12-15.11.2021) MDC GLOBAL EDU SRL”, 
ce se va desfasura in perioada 12.11.2021 si pana la 15.11.2021, Participantii sunt de acord cu prevederile prezentului 
regulament.  
Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament, prin incheierea unui act aditional 
la Regulament, urmand ca astfel de modificari sa intre in vigoare numai dupa publicarea unui anunt prealabil de 
prezentare a acestor modificari pe site-ul www.emag.ro.  
Acest Regulament, precum si orice informatie legata de campania “Black Friday 2021 si post Black Friday 2021 (12-
15.11.2021) MDC GLOBAL EDU SRL” pot fi obtinute in mod gratuit de catre orice solicitant, la telefon: 0733835297 
sau prin email: contact@mdorado.ro.  
 
Art. 4. PROCEDURA DE PARTICIPARE SI MECANISMUL DE DERULARE AL CAMPANIEI „Black Friday 2021 si 
post Black Friday 2021 (12-15.11.2021) MDC GLOBAL EDU SRL”   
Adaugarea Produsului in cos si trimiterea comenzii prin intermediul paginii special dedicate “ Black Friday 2021 si post 
Black Friday 2021 (12-15.11.2021) MDC GLOBAL EDU SRL” de pe platforma de comert electronic eMAG, incepand cu 
12.11.2021 si pana la 15.11.2021, are valoarea unui contract de prestari servicii.  
Modalitatea de plata acceptata de catre Organizator este prin card online. 
Prin adaugarea in cos a Produsului si trimiterea comenzii de catre Participant, acesta este de acord cu termenii si 
conditiile Organizatorului, asa cum sunt prezentate prin Regulament si pe pagina dedicata pe platforma eMAG. 
 
Produsele participante sunt: 
 

1. Testare limba engleză fizic sau online + punct de vedere educațional - pentru copii și adulți, perioada 15 
noiembrie 2021 - 1 februarie 2022 - ȘCOALA DE LIMBI STRĂINE M&DORADO 
 

http://www.emag.ro/
http://www.emag.ro/
http://www.emag.ro/
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2. Testare limba engleză + punct de vedere educațional obiectiv + plan de pregătire pentru examenele 
CAMBRIDGE - pentru copii și adulți, perioada 15 noiembrie 2021 - 1 februarie 2022 - ȘCOALA DE LIMBI 
STRĂINE M&DORADO 
 

3. Curs limba engleză - 10 ședințe, fizic la sediul școlii - preșcolari 4-6 ani, 50 de min/ședință, 2 ședințe pe 
săptămână, perioada 15 noiembrie 2021 - 1 februarie 2022 - ȘCOALA DE LIMBI STRĂINE M&DORADO 
 

4. Curs limba engleză - 10 ședințe online - pre-juniori 6-7 ani, 60 de min/ședință, 2 ședințe pe săptămână, 
perioada 15 noiembrie 2021 - 1 februarie 2022 - ȘCOALA DE LIMBI STRĂINE M&DORADO 
 

5. Curs limba engleza - 10 ședințe fizic la sediul școlii - pre-juniori 6-7 ani, 60 de min/ședință, 2 ședințe pe 
săptămână, perioada 15 noiembrie 2021 - 1 februarie 2022 - ȘCOALA DE LIMBI STRĂINE M&DORADO 
 

6. Curs CAMBRIDGE - 10 ședințe online - limba engleză juniori 7-10 ani, 75 de min/ședință, 2 ședințe pe 
săptămână, perioada 15 noiembrie 2021 - 1 februarie 2022, testare lingvistică GRATUITĂ - ȘCOALA DE LIMBI 
STRĂINE M&DORADO 
 

7. Curs CAMBRIDGE - 10 ședințe fizic, la sediu școlii - limba engleză juniori 7-10 ani, 75 de min/ședință, 2 ședințe 
pe săptămână, perioada 15 noiembrie 2021 - 1 februarie 2022, testare lingvistică GRATUITĂ - ȘCOALA DE 
LIMBI STRĂINE M&DORADO 

 

8. Curs CAMBRIDGE - 10 ședințe online - limba engleză adolescenți 11-18 ani, 100 min/ședință, 2 ședințe pe 
săptămână, perioada 15 noiembrie 2021 - 1 februarie 2022, testare lingvistică GRATUITĂ - ȘCOALA DE LIMBI 
STRĂINE M&DORADO 
 

9. Curs CAMBRIDGE - 10 ședințe fizic, la sediul școlii - limba engleză adolescenți 11-18 ani, 100 min/ședință, 2 
ședințe pe săptămână, perioada 15 noiembrie 2021 - 1 februarie 2022, testare lingvistică GRATUITĂ - 
ȘCOALA DE LIMBI STRĂINE M&DORADO 
 

10. Curs limba germană - 10 ședințe fizic, la sediul școlii - preșcolari 4-6 ani, 60 de min/ședință, 2 ședințe pe 
săptămână, perioada 15 noiembrie 2021 - 1 februarie 2022 - ȘCOALA DE LIMBI STRĂINE M&DORADO 
 

11. Curs limba germană - 10 ședințe online - juniori 7-10 ani, 75 de min/ședință, 2 ședințe pe săptămână, perioada 
15 noiembrie 2021 - 1 februarie 2022, testare lingvistică GRATUITĂ - ȘCOALA DE LIMBI STRĂINE 
M&DORADO 
 

12. Curs limba germană - 10 ședințe fizic, la sediul școlii - adolescenți 11 - 18 ani, 100 min/ședință, 2 ședințe pe 
săptămână, perioada 15 noiembrie 2021 - 1 februarie 2022, testare lingvistică GRATUITĂ - ȘCOALA DE LIMBI 
STRĂINE M&DORADO 
 

13. Curs limba spaniolă - 5 ședințe online - copii 8 - 16 ani, 100 min/ședință, 1 ședință pe săptămână, perioada 15 
noiembrie 2021 - 1 februarie 2022 - ȘCOALA DE LIMBI STRĂINE M&DORADO 
 

14. Curs limba spaniolă - 5 ședințe fizic, la sediul școlii - copii 8 - 16 ani, 100 min/ședință, 1 ședință/săptămână, 
perioada 15 noiembrie 2021 - 1 februarie 2022 - ȘCOALA DE LIMBI STRĂINE M&DORADO 



3 

 
Organizatorul se obliga sa contacteze telefonic toti Participantii, in maximum  5 zile lucratoare, de la plasarea 
comenzii, utilizand datele de contact inregistrate pe platforma eMAG, pentru a le confirma comanda si a stabili data 
prestarii serviciului. Participantului i se va solicita validarea adresei de mail furnizate la plasarea comenzii sau 
furnizarea unei alte adrese de mail. Este necesară o programare pentru a beneficia de pachet.  Participantul trebuie 
să consulte alături de Organizator disponibilitatea locurilor în grupele Școlii de Limbi Stărine M&DORADO. Data și 
ora se stabilesc de comun acord, în funcție de disponibilitatea profesorului și a Organizatorului. 
Participantul trebuie să se prezinte, fizic la sediul Școlii de Limbi Străine M&DORADO (București, Sector 3, Bld. 1 
Decembrie, nr. 1G, Intrarea B, Etaj 2.) sau online (pe platforma ZOOM) la testarea gratuită a nivelului lingvstic pentru 
a putea fi încadrat într-o grupă (dacă este cazul). 
Participantul trebuie să semneze un contract de presetări servicii și anexele aferente cu Organizatorul, înaintea 
începerii cursului. 
 
Participantului i se vor solicita datele din buletin (Nume, Prenume, Adresa, Serie si Numar CI) in vederea intocmirii 
facturii pentru Produs. 
In cazul in care Participantul nu a putut fi contactat telefonic, pentru confirmarea comenzii si inscrierea la curs, pana 
cel tarziu la data de 19 noiembrie 2021, din motive neimputabile Organizatorului, Participantul va primi confirmarea 
comenzii cel putin pe adresa de e-mail asociata contului de client eMAG, nu mai tarziu de 5 zile lucratoare de la data 
plasarii comenzii. 
Organizatorul se obliga sa transmita in format electronic in decurs de 5 zile lucrătoare de la data primirii comenzii, 
confirmarea comenzii pentru Produsul achizitionat prin intermediul paginii special dedicate „Black Friday 2021 si 
post Black Friday (13-15.11.2021) MDC GLOBAL EDU SRL” de pe platforma de comert electronic eMAG. Prin 
confirmarea comenzii intelegem confirmarea preluarii comenzii, a confirmarii platii si transmiterea facturii fiscale 
catre Participant, fie pe adresa de e-mail confirmata de catre Participant (telefonic), fie pe adresa de email asociata 
contului de client eMAG. Factura reprezinta documentul in baza caruia Participantul va beneficia de Produs.  
Dupa incarcarea in contul clientului a facturii care confirma participarea in data stabilita nu se mai pot schimba datele 
agreate, decat cu acordul scris al Organizatorului.  
Participantul declara ca a luat la cunostinta ca solicitarea de participare devine ferma in momentul confirmarii 
participarii conform facturii emise. 
Perioada de valabilitate a Produsului este pana la data de 1.02.2022 
Inscrierea la Curs trebuie facuta pana cel tarziu la data de 29 noiembrie 2021, telefonic, la numarul 0733835297. 
 
În cazul în care, situația epidemiologică din România nu va permite desfășurarea cursurilor fizice, ele se vor susține în 
mediul online. Organizatorul va anunța în scris, pe adresa de e-mail, Participanții în cauză.  

Nu există o limită de cumpărare per participant, cu condiția ca fiecare participant să beneficieze doar de un singur 
pachet lingvistic. Participanții nu au dreptul sa cumuleze mai multe pachete de servicii puse la vanzare pe 
www.eMag.ro sau mai multe servicii oferite de Organizator pentru aceeași persoana. Serviciile sunt transmisibile 
până în momentul semnării contractului de prestări servicii. 
 
Dacă Organizatorul nu poate să onoreze serviciu, indiferent de motiv, Participantul este de acord cu restituirea 
integrală a banilor în termen de maxim 14 zile calendaristice. 
 
Ședințele cursului trebuie onorate consecutiv. Odată început cursul, acesta trebuie finalizat. În caz de neprezentare, 
participantul va primi pe adresa de e-mail, informația predată la ședințele în cauză. 
 
La ședințele online este acceptat 1 singur participant, în cadrul grupei formată din minim 4, maxim 10 cursanți. Toate 
ședințele vor fi efectuate la aceeași grupă, cu același profesor, pe toată durata pachetului.  
 
La ședințele fizice  este acceptat 1 singur participant, în cadrul grupei formată din minim 4, maxim 9 cursanți. Toate 
ședințele vor fi efectuate la aceeași grupă, cu același profesor, pe toată durata pachetului.  
 
Oferta nu se aplică pentru clienții activi ai Școlii de Limbi Străine M&DORADO. 
 

http://www.emag.ro/
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RENUNTARI, PENALIZARI, DESPAGUBIRI la pachetul de prestari servicii achizitionat prin Campania “Black Friday 
2021 si post Black Friday 2021 (12-15.11.2021) MDC GLOBAL EDU SRL”:  
In cazul in care participantul renunta din vina sa la Produs, contravaloarea Produsului este nerambursabila daca: 

- anularea se face oricand dupa 14 zile de la procesarea platii Produsului si incarcarea de catre Organizator a 
facturii aferente serviciului agreat; 

- Participantul nu se prezinta pentru prestarea serviciului, in conditiile agreate si comunicate de catre 
Organizator, prezinta acte incomplete sau false. 

- In situatia in care pe parcursul valabiliatii Produsului nu se constituie grupul minim prevazut in prezentul 
regulament , clientul va primi contravaloarea produsului/pachetului achizitionat. 

 
Art. 5. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 
Prin inscrierea si participarea la Campanie, Participantii declara ca sunt de acord cu prevederile prezentului 
Regulament si sunt de acord ca datele lor cu caracter personal sa fie prelucrate de catre MDC GLOBAL EDU SRL si 
Dante International S.A., in calitate de operatori de date cu caracter personal in scopul indeplinirii obligatiilor 
aferente desfasurarii prezentei Campanii. 
Prin inscrierea la aceasta Campanie, participantii sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament.  
Participantul la Campanie in calitate de persoana vizata are, conform Regulamentului (UE) 2016/679 privind protectia 
persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date, 
urmatoarele  drepturi: dreptul de acces,  dreptul la rectificare, dreptul la stergere,  dreptul la restrictionare, dreptul la 
portabilitatea datelor,  dreptul de a obiecta  si dreptul de a se adresa Autoritatii Nationale pentru Protectia Datelor 
cu Caracter Personal. 
 
Pentru orice informatii sau solicitari de exercitare a drepturilor dumneavoastra referitor la prelucrarea datelor cu 
caracter personal, puteti contacta Dante International S.A. (Operator) prin:  
•             Transmiterea unui e-mail la adresa: data.protection@emag.ro sau 
•             Transmiterea solicitarii prin curier / posta, la adresa Soseaua Bucuresti-Nord, nr. 15-23, parcul de birouri Swan, 
cladirea Windsor, etaj 5, Voluntari, judetul Ilfov, in atentia Responsabilului cu protectia datelor. 
 
Pentru orice informatii sau solicitari de exercitare a drepturilor dumneavoastra referitor la prelucrarea datelor cu 
caracter personal, puteti contacta MDC GLOBAL EDU SRL (Operator) prin:  
•             Transmiterea unui e-mail la adresa: contact@mdorado.ro sau 
•             Transmiterea solicitarii prin curier / posta, la adresa: Bvd. 1 Decembrie 1918, Intrarea B, etaj 2, sector 3, 
București. 
 
Art. 6. CLAUZE FINALE  
Organizatorul nu isi asuma nici o responsabilitate pentru documentele necorespunzatoare din punct de vedere al 
continutului (informatii incomplete, false sau vadit eronate etc.).  
Organizatorul nu isi asuma nici o responsabilitate pentru materialele deteriorate sau necorespunzatoare din punct 
de vedere al continutului (informatii ilizibile, false sau vadit eronate etc.).  
Organizatorul isi rezerva dreptul de a inceta, de a suspenda sau de a prelungi aceasta campanie in orice moment 
urmand a anunta publicul prin intermediul site-ului www.emag.ro, m.eMAG.ro sau aplicatia eMAG.  
Organizatorul nu va putea fi tinut responsabil daca, in caz de forta majora sau de o cauza independenta de vointa sa, 
intervin schimbari de date sau chiar daca aceasta actiune va fi modificata sau anulata. Pentru evitarea oricarui dubiu, 
masurile adoptate de autoritatile competente pentru a limita raspandirea virusului Sars-Cov-2, cu impact asupra 
executarii obligatiilor din prezentul Regulament, nu vor fi considerate ca fiind cazuri de forta majora. Partea 
impiedicata sa furnizeze/beneficieze de servicii din cauza masurilor pentru reducerea riscului de raspandire a virusului 
SARS-CoV-2 va anunta in scris cealalta parte de indata atasand documentele justificative, cum ar fi cele referitoare 
la aplicabilitatea restrictiilor. În cazul în care, situația epidemiologică din România nu va permite desfășurarea 
cursurilor fizice, ele se vor susține în mediul online. Organizatorul va anunța în scris, pe adresa de e-mail, Participanții 
în cauză.  
In cazul in care beneficiarul este in imposibilitatea de a beneficia de serviciile contractate, din cauza îmbolnăvirii cu 
virusul Sars-Cov-2, i se va oferi pe adresa de e-mail specificată, informațiile din cursul pierdut, în format electronic. 

mailto:data.protection@emag.ro
http://www.emag.ro/
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Revendicarile nejustificate si plangerile dovedite ca fiind neintemeiate si abuzive, constituie temei pentru 
Organizator pentru a solicita daune-interese.  
Prin plasarea comenzii, Participantii declara ca au luat la cunostinta si sunt de acord cu cele mentionate in prezentul 
regulament al campaniei cat si cu anexa prezentului Regulament.  
Eventualele litigii aparute intre Organizator si Participanti cu privire la orice aspect legat de desfasurarea Campaniei 
se vor solutiona pe cale amiabila, iar in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele  
judecatoresti romane competente din Bucuresti.  
 
 
NUME ORGANIZATOR: MDC GLOBAL EDU SRL 
 
NUME REPREZENTANT LEGAL  - VILCEANU CRISTIAN-ALEXANDRU 
 
SEMNATURA  

 


