
Regulamentul concursului: 

"Aboneaza-te la newsletter" 

 

Art. 1 Organizatorul si regulamentul oficial al concursului 

Concursul este organizat si desfasurat de Societatea TONICA GROUP SRL, cu 
sediul in Bucuresti, bd. Unirii, nr. 15, bl. B3, mezanin, birourile 8,9,10, sect. 4, fax 
031.425.47.05, avand cod fiscal RO 16372256, inregistrata la Registrul Comertului 
cu numarul J40/6771/2004, denumita in continuare "Organizatorul". 

Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica Regulamentul pe parcursul 
desfasurarii concursului, cu mentiunea ca eventualele modificari vor fi aduse la 
cunostinta participantilor si a publicului cu cel putin 24 de ore inainte de a intra in 
vigoare. Participantii vor fi instiintati prin intermediul paginii de web pe care este 
publicat prezentul regulament. 

Concursul  se va derula cu respectarea prevederilor prezentului regulament 
(denumit in continuare „Regulamentul Oficial”), care este obligatoriu pentru toti 
Participantii.  

Prezentul concurs se desfasoara in conformitate cu dispozitiile legale privind 
loteriile publicitare cuprinse in Ordonanta Guvernului nr. 99/2000, republicata si 
modificata, privind comercializarea produselor si serviciilor de piata. 

Art. 2 Durata concursului si aria de desfasurare 

Concursul are valabilitate pe intreg teritoriul Romaniei. Concursul se desfasoara 
in perioada 30.08.2018-30.09.2018. 

Art. 3 Dreptul de participare 

Concursul se desfasoara exclusiv pe Internet, pe site-ul www.catenapascupas.ro. 
Are drept de participare orice vizitator care indeplineste cumulativ toate conditiile de 
mai jos: 

 este persoana fizica cu cetatenie romana si/sau straina cu domiciliul legal sau 
un drept de sedere legal in Romania, pe toata perioada de desfasurare a 
Concursului si a implinit varsta de 18 ani la data inceperii Concursului; 

 este de acord cu publicarea numelui pe pagina web dedicata Concursului, in 
cazul in care este desemnat castigator al Concursului; 

 confirma ca a citit si a inteles prezentul Regulament Oficial si ca este de acord 
in totalitate cu termenii si conditiile precizate de acesta; 



 participarea la Concurs implica faptul ca numele, prenumele, adresa de mail si 
celelalte date furnizate, vor putea fi folosite in scop publicitar fara pretentii de 
ordin patrimonial din partea participantilor / castigatorilor; 

 localitatea de destinatie catre care se expediaza coletul trebuie sa fie in aria 
de acoperire a curierului cu care se face livrarea; 

 nu pot participa la aceasta promotie:  

(i) angajatii TONICA GROUP SRL., si rudele de gradul I ale acestora 

(ii) persoanele fizice autorizate sau independente care isi desfasoara activitatea in 
cadrul societatii organizatoare, pe baza unui contract de colaborare/ prestari servicii; 

(iii) sotiile/sotii persoanelor mentionate la punctele (i) si (ii), precum si rudele de 
gradul I ale acestora si ale persoanelor mentionate la punctele (i) si (ii) 

(iiii) persoanele juridice 

Dreptul de participare la Concurs este anulat automat in situatia in care o persoana 
furnizeaza date sau informatii false, eronate sau necorespunzatoare in completarea 
datelor personale. 

 
Art 4. Mecanismul concursului 

 
Inscrierea la Concurs se face voluntar, prin abonarea la newsletter-ul 
www.catenapascupas.ro in perioada de desfasurare a concursului. Inscrierea la 
newsletter se considera valabila indiferent din ce sectiune a site-ului s-a realizat: 
footer site, cont client, cos de cumparaturi, banner site, banner pop-up. 
 

Art 5. Premiile concursului 

La sfarsitul perioadei de concurs, Organizatorul va oferi prin tragere la sorti conform 
mecanismului de concurs mentionat la art. 4, 4 premii din categoria: Aparate de 
masurat: 

 Tensiometru A&D model UA-651 

 Termometru FORA IR19 cu infrarosu 

 Cantar de persoane FORA W320 

 Glucometru FORA GD50 
Valoarea totala neta a premiilor din cadrul Concursului este de 328 lei. 

Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru niciun fel de daune aduse 
castigatorilor sau unor terte persoane, ca urmare sau in legatura cu utilizarea 
premiului, acestia trebuind sa se adreseze producatorului sau distribuitorului. 

 
Art. 6 Desemnarea si anuntarea castigatorilor 
 



Castigatorii vor fi desemnati prin tragere la sorti. Tragerea la sorti va fi facuta de catre 
Organizator prin intermediul www.random.org 

Desemnarea castigatorilor se va face pe data 1.10.2018. Castigatorii si premiile 
atribuite se vor anunta pe site-ul www.catenapascupas.ro in sectiunea dedicata 
concursului. 

In maxim 3 zile lucratoare de la tragerea la sorti. Se vor publica fie numele si 
prenumele castigatorilor fie adresa de e-mail cu care s-a facut inscrierea la concurs, 
in cazul in care numele si prenumele nu sunt cunoscute. Castigatorii vor fi instiintati 
de catre organizator. Organizatorul va trimite premiul castigatorilor la adresa de email 
cu care acestia s-au inscris in concurs. 
 
Castigatorii nu vor primi contravaloarea in bani a premiilor oferite in cadrul 
Concursului si nici nu pot solicita modificarea parametrilor premiilor. 
 
Premiile revin numai participantilor desemnati castigatori si nu pot fi transmise unor 
terte persoane. 
 
Un utilizator poate participa o singura data la Concurs, putand astfel castiga un 
singur premiu in intervalul de desfasurare a acestui Concurs. Concurentii inscrisi la 
concurs participa la toate extragerile organizate pe durata concursului, excluzand 
concurentii deja desemnati castigatori. 

Daca premiul nu este revendicat in termenul de valabilitate de 6 luni, in conditiile 
prezentului Regulament de Concurs, premiul va ramane in posesia Organizatorului. 

Organizatorul nu este responsabil pentru intarzierea anuntarii Castigatorului si 
inmanarii premiului din motive care nu tin de el. Premiile revin numai participantilor 
desemnati castigatori si nu pot fi transmise unor terte persoane. 

Organizatorul nu este responsabil pentru intarzierea anuntarii 
castigatorului/castigatorilor si inmanarii premiului/premiilor din motive care nu tin de 
el. 

Art. 7 Protectia datelor personale 

Politica de protectie a persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu 
caracter personal se bazeaza pe Regulamentul nr. 679/2016 privind protectia 
persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si 
privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE(denumit in 
continuare “Regulamentul general de protectie a datelor”), care creeaza reguli 
consecvente privind protejarea datelor cu caracter personal in Uniunea Europeana, 
precum si pe legislatia nationala aplicabila. 

Organizatorul Concursului TONICA GROUP SRL actioneaza in calitate de operator 
de date cu caracter personal (“Operator”) pentru datele care sunt completate pe 
pagina https://www.catenapascupas.ro/abonare-newsletter (exemplu nume, 
prenume, e-mail, etc ) 

https://www.catenapascupas.ro/abonare-newsletter


Prin inscrierea la Concurs, Participantii sunt de acord cu prevederile prezentului 
Regulament  Oficial. 

Prelucrarea datelor cu caracter personal de catre Operator se face pe baza 
consimtamantului Participantilor pentru prelucrarea datelor personale in scopul 
organizarii concursului , iar acesta este considerat implicit exprimat prin inscrierea pe 
ilegal), aveti dreptul de a obtine din partea Societatii stergerea Datelor care va 
privesc;  

 Dreptul de a retrage consimtamantul - insemnand dreptul de a retrage, in orice 
moment, consimtamantul pentru prelucrarea Datelor;  

 Dreptul la portabilitatea datelor - insemnand dreptul de a primi Datele pe care 
le-ati furnizat intr-un format structurat, care poate fi citit automat si dreptul de a 
solicita ca Datele sa fie transmite altui operator ales de dumneavoastra; 

 Dreptul la restrictionarea prelucrarii – insemnand dreptul de a obtine din 
partea Societatii restrictionarea prelucrarii Datelor in anumite situatii 
reglementate expres de lege (in special in cazul in care contestati exactitatea 
Datelor sau in cazul in care prelucrarea este ilegala, dar dumneavoastra va 
opuneti stergerii Datelor). In aceste situatii, cu exceptia stocarii, Datele nu vor 
mai fi prelucrate; 

 Dreptul de a depune plangere - insemnand dreptul dumneavoastra de a 
depune plangere fata de modalitatea de prelucrare a Datelor. Plangerea se 
depune la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu 
Caracter Personall. 

Participantii isi pot exercita drepturile mai sus mentionate prin intermediul 
urmatoarelor modalitati: (i) Prin accesarea urmatorului link: 
www.catenapascupas.ro/politica-de-confidentialitate, rubrica:”SECTIUNEA 
EXERCITARE DREPTURI”, (ii) La adresa de e-mail: datepersonale@fildasgrup.ro 
sau (iii) La adresa postala de la sediul Organizatorului, respectiv: Mun. Bucuresti, bd. 
Unirii, nr. 15, bl. B3, mezanin, birourile 1-3, sect. 4. 

Responsabilul cu protectia datelor cu caracter personal, va putea fi contactat pentru 
orice lamuriri, informatii, precum si solicitari in legatura cu exercitarea drepturilor 
mentionate mai sus la oricare din datele de contact enumerate mai sus. 

In cererea formulata, Participantul poate arata daca doreste ca informatiile sa ii fie 
comunicate la o anumita adresa de mail, sau printr-un serviciu de corespondenta 
care sa asigure ca predarea i se va face numai personal.  

Solicitarea de incetare a prelucrarii datelor cu caracter personal inainte de atribuirea 
premiilor are drept consecinta invalidarea calitatii de participant eligibil la concurs, 
conform celor mentionate in prezentul Regulament Oficial. 

Art. 8 Informarea publicului 



Regulamentul Oficial al Concursului ("Regulamentul") este intocmit in 
conformitate cu legislatia in vigoare si va fi disponibil in mod gratuit la solicitarea 
oricarui participant, prin solicitare pe adresa Organizatorului. Participarea la acest 
Concurs implica obligativitatea respectarii prevederilor prezentului Regulament. 

Art. 9 Modificarea Regulamentului si/sau Intreruperea Concursului 

Concursul va putea fi intrerupt doar in caz de forta majora sau printr-o decizie a 
Organizatorului, dar nu inainte ca acesta sa anunte publicul prin intermediul site-ului.  

Regulamentul  va fi autentificat la un notar public. 

Art. 10 Taxe si impozite aferente 

Organizatorul Concursului nu are obligatia de a calcula, retine la sursa si varsa la 
bugetul de stat cota de 16% aplicata asupra venitului net realizat din premiu, intrucat 
acesta are un cuantum mai mic decat valoarea sumei neimpozabile de 600 lei, 
conform art. 77 al.4 din Codul Fiscal al Romaniei. 

Organizatorul se obliga sa suporte impozitul datorat pentru veniturile constand in 
premiile obtinute de catre castigatori in conformitate cu prevederile art. 81 alin (1) din 
Codul Fiscal aprobat prin legea 571 din 22/12/2003, orice alte obligatii de natura 
fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu acestea, fiind in sarcina exclusiva a 
castigatorilor. 

Art.11. Forta Majora 

11.1. Pentru scopul acestui Regulament, forta majora inseamna orice eveniment 

care nu poate fi controlat, remediat sau prevazut de catre Organizator, inclusiv 

imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa, si a carui 

aparitie pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile 

asumate prin Regulament. 

 

11.2. Daca o situatie de forta majora impiedica sau intarzie total sau partial 

executarea Regulamentului si continuarea Concursului, Organizatorul va fi exonerat 

de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta 

indeplinire va fi impiedicata sau intarziata, conform art.1351 C.civ. Organizatorul, 

daca invoca forta majora, este obligat sa comunice participantilor la Concursul 

existent in termen de 5 zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora. 

 

 

Art. 12 Litigii 

In cazul unor litigii aparute intre www.catenapascupas si participantii la Concurs, 
acestea vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor 
pe cale amiabila, partile implicate in litigiu vor inainta litigiul spre solutionare 
instantelor romane competente.  



Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de 
frauda a acestui concurs, abuz  sau  orice  alte  tentative  care  ar  putea  afecta  
imaginea  sau costurile acestui concurs.  


