
REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOTIONALE 

 

“Orice meseriaș îndemânatic are secretele lui!”, 

 

Perioada desfasurarii campaniei: 04.05 – 19.05.2019 

 

 

SECTIUNEA 1. Organizatorul Campaniei 

 

1.1 Organizatorul campaniei promotionale “Orice meseriaș îndemânatic are secretele lui!”, 

campanie ROBERT BOSCH SRL (denumita in continuare "Campania") este societatea ROBERT 

BOSCH SRL cu sediul în Bucuresti, str. Horia Macelariu nr. 30-34, sector 1, cod postal 013937, 

CUI RO 5541546, înregistrată la Registrul Comertului sub nr. J40/7601/1994, , reprezentată legal 

de D-ul Mihai Boldijar, având funcţia de Director General si Karla Mafteiu, având funcţia de 

Director Economic. 

 

1.2 Activitatile legate sau implicate de aplicarea si/sau derularea dispozitiilor prezentului 

regulament vor fi executate de societatea MIND SHOP S.R.L., denumita in continuare 

“Agentia”, avand sediul social  în Cluj-Napoca, Aleea Snagov nr.4/71, punct de lucru in Str.Ion 

Budai Deleanu nr. 61A,  înregistrat la Registrul Comerţului sub nr. J12/661/2001, CUI 

RO13873775, reprezentată legal de D-na Angela Călina, având funcţia de Director Comercial. 

 

1.3. Campania se va derula conform prevederilor prezentului regulament (denumit in continuare 

"Regulamentul"), fiind obligatoriu pentru toti Participantii.  

 

SECTIUNEA 2. Terminologie 

 

2.1. In prezentul Regulament, in afara notiunilor definite in cuprinsul articolelor, termenii si 

expresiile de mai jos vor avea urmatoarea semnificatie:  

a) „Forta majora” – reprezinta orice eveniment ori alta cauza exterioara, independent de vointa 

Participantilor sau a Organizatorului, neimputabila acestora si care nu poate fi, in mod absolut, 

prevazuta, controlata ori depasita de catre acestia, si care conduce la neindeplinirea, indeplinirea 

necorespunzatoare ori la intarzierea executarii prevederilor prezentului Regulament. Constituie 

caz de forta majora, cu titlu exemplificativ, iar nu limitativ, oricare dintre urmatoarele 

circumstante: razboi, anarhie, acte de terorism, razboi civil, cutremure, incendii, explozii, furtuni, 

inundatii, perturbari ale traficului aerian sau de alta natura, restrictii de calatorie in tara sau in 

strainatate si alte fenomene meteorologice adverse, confiscari sau orice alte actiuni ale 

institutiilor publice.  

b) „Campania” reprezinta acest program care se va desfasura in conformitate cu prezentul 

Regulament.  

c) „Regulament” – reprezinta prezentul document organizatoric al Campaniei, inclusiv anexele si 

actele aditionale ulterioare care fac parte din acesta.  

d) „ ROBERT BOSCH SRL” / „Organizatorul” – este organizatorul Campaniei, identificat 

conform sectiunii 1.1. de mai sus si avand atributii in Campanie stabilite prin prezentul 

Regulament.  

 

 



SECTIUNEA 3. Durata si aria de desfasurare a Campaniei 

 

3.1. Campania are loc in perioada: 04 mai 2019, ora 00:00:00 – 19 mai  2019, ora 23:59:59.  

3.2. Campania se va desfasura in urmatoarele locatii si la urmatoarele date dupa cum urmeaza:  

 

Magazin Weekend 

Dedeman București 1 (Giurgiului) 04-05.05.2019 

Dedeman București 2 (Valea Cascadelor) 04-05.05.2019 

Dedeman București 3 (Colentina) 04-05.05.2019 

Dedeman Iași Primăverii 04-05.05.2019 

Dedeman Cluj Napoca 04-05.05.2019 

Dedeman Galați 04-05.05.2019 

Dedeman Constanța Tomis 04-05.05.2019 

Dedeman Brașov 04-05.05.2019 

Dedeman Craiova 04-05.05.2019 

Dedeman Ploiești 04-05.05.2019 

Dedeman București 5 (Băneasa) 11-12.05.2019 

Dedeman București 4 (Pallady) 11-12.05.2019 

Dedeman Brăila 11-12.05.2019 

Dedeman Constanța Agigea 11-12.05.2019 

Dedeman Târgoviște 11-12.05.2019 

Dedeman Slatina 11-12.05.2019 

Dedeman Sibiu 11-12.05.2019 

Dedeman București 6 (Pantelimon) 11-12.05.2019 

Dedeman Timișoara 11-12.05.2019 

Dedeman Focșani 11-12.05.2019 

Dedeman Râmnicu Vâlcea 18-19.05.2019 

Dedeman Buzău 18-19.05.2019 

Dedeman Timișoara 2 18-19.05.2019 

Dedeman Târgu Jiu 18-19.05.2019 

Dedeman Oradea 18-19.05.2019 

Dedeman Arad 18-19.05.2019 

Dedeman Bacău Abatorului 18-19.05.2019 

Dedeman Pitești 18-19.05.2019 

Dedeman Suceava 18-19.05.2019 

Dedeman Iași Valea Lupului 18-19.05.2019 

 

SECTIUNEA 4. Participantii si conditiile de participare la Campanie  

 

4.1. La aceasta Campanie poate participa orice persoana fizica  cu varsta de minim 18 ani 

impliniti pana la data inceperii Campaniei, cu domiciliul sau resedinta in Romania, sau orice 

persoana juridica cu exceptia angajatilor Organizatorului si a celorlalte entitati juridice implicate 

in organizarea si derularea Campaniei promotionale, precum si a membrilor familiilor acestora 

(copii, parinti, sot/sotie, rude de gradul I si II).   

4.2. La aceasta Campanie promotionala poate participa orice persoana fizica si/sau juridica 

(conform articolului 4.1.) care se inscrie in Campanie respectand in totalitate prevederile 

prezentului Regulament Oficial pe baza bonului/facturii fiscale ce atesta achizitia de produse 



participante, indiferent de forma juridica a persoanei care face achizitia (persoana fizica, persoana 

juridica, persoana fizica autorizata, intreprinderile individuale, etc).  

4.3. Organizatorul si celelalte entitati juridice implicate in organizarea si derularea prezentei 

Campanii nu isi asuma responsabilitatea si nu pot fi atrase in litigii ce pot aparea intre partenerii, 

asociatii, actionarii, colaboratorii si/sau angajatii etc. unei societati comerciale/entitati juridice in 

legatura cu inscrierea in campanie a unei persoane fizice care isi asuma dreptul de posesie asupra 

premiului primit in urma inscrierii in Campanie, cu o factura fiscala emisa pentru respectiva 

entitate juridica.   

4.4. Toate litigiile aparute, in timpul sau oricand dupa terminarea Campaniei, intre membrii unei 

entitati juridice referitoare la dreptul persoanelor fizice de a se inscrie in Campanie cu facturile 

fiscale emise pentru respectiva entitate juridica si pe baza carora se primeste un premiu, se vor 

solutiona fara implicarea Organizatorului. Persoana fizica care a efectuat inscrierea in Campanie 

este pe deplin responsabila legal, moral si fiscal pentru toate drepturile si obligatiile ce decurg din 

efectuarea inscrierii ce presupune si inregistrarea facturii fiscale emisa pe numele unei persoane 

juridice.   

4.5. La cererea expresa si neechivoca in scris a unui administrator a unei entitati juridice, de a 

radia din baza de date a Campaniei o inscriere a unei persoane fizice care foloseste o factura 

fiscala pe entitatea juridica pe care acesta o reprezinta, Organizatorul va duce la indeplinire 

solicitarea acestuia, persoana fizica inscrisa urmand a-si pierde dreptul de inscriere si, ca urmare, 

nu va fi indreptatita sa primeasca un premiu din partea Organizatorului. Organizatorul va duce la 

indeplinire solicitarea de tipul celei mentionate anterior daca si numai daca aceasta este primita 

de catre Organizator in termen de maxim 10 zile de la data inregistrarii inscrierii respective in 

Campanie.   

4.6. Participarea la aceasta Campanie Promotionala implica acceptarea prevederilor prezentului 

Regulament. 

4.7. Prin simpla participare la Campanie, Participantii isi dau acordul expres si neechivoc ca 

datele lor personale comunicate Organizatorului sa intre in baza de date  a acestuia, in vederea 

validarii, atribuirii premiilor si indeplinirii obligatiilor fiscale ale Organizatorului.  

4.8. Campania se va derula conform prezentului Regulament, care este obligatoriu pentru toti 

Participantii. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba Regulamentul, facand 

publice modificarile aduse, cu minimum 24 ore inainte ca acestea sa devina aplicabile. Orice 

modificare se va efectua prin act aditional la prezentul regulament. 

 

SECTIUNEA 5. Participarea la Campanie si Mecanismul Campaniei 

 

5.1. In vederea participarii la Campanie, Participantii trebuie sa parcurga urmatorii pasi:  

 

a. sa vina la zona de testare,  sa testeze surubelnita cu acumulator PushDrive (cf pct 5.2.b) si sa 

castige garantat un material promotional  

b. sa achizitioneze in perioada 04 mai – 19 mai 2019 produse participante in campanie (conform 

pct. 5.2.a) si sa pastreze bonul fiscal/factura fiscala in original  

d. sa se prezinte la zona de testare PushDrive in perioada desfasurarii actiunilor de testare cu 

bonul/factura in original pentru a extrage un premiu din urna 

Observatie: Premiile sunt acordate in limita stocului disponibil. 

e. sa completeze datele, pe spatele talonului extras din urna aflata in magazin, la standul de 

testare, asa cum sunt detaliate si mai jos:  

 



 Nume si prenume sau denumire companie, in cazul in care achizitia a fost efectuata de o 

persoana juridica 

 Numar telefon mobil valid care ii apartine sau la care are acces (ca si titular/utilizator; este 

obligatoriu ca numarul de telefon sa fie activ intr-una din retelele Orange, Vodafone, 

Telekom sau Digi; numarul de telefon trebuie sa aiba 10 cifre si fie de forma 

07XXXXXXXX) 

 Adresa e-mail 

 Numarul si data emiterii bonului fiscal/facturii fiscale care sa ateste achizitionarea unui 

produs Bosch din gama de scule electrice pentru casa si gradina  

 

Nota: Toate aceste date sunt colectate de catre Organizator pentru validarea castigatorului si 

dovedirea acordarii premiului, inclusiv daca este cazul contactarea telefonica in acest sens a 

participantilor la Campanie in cadrul unui proces de audit sau solutionarea  oricaror  plangeri in  

legatura  cu  organizarea  si desfasurarea Campaniei. 

 

f.  Sa semneze acordul pentru completarea datelor personale pe talon si sa bifeze campul „Sunt de 

acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal în vederea validării premiului. Datele personale 

sunt prelucrate conform regulamentului oficial al campaniei, disponibil la zona de testare 

PushDrive, în toate magazinele Dedeman participante in campanie. “ 

g. sa aiba confirmarea validarii premiului de catre reprezentantul Bosch. 

e. sa ridice premiul pe baza procesului verbal de predare-primire. 

 

ATENTIE: nu vor fi considerate valide bonurile fiscale/facturile care contin produse de la alte 

raioane Bosch in afara raioanelor de scule electrice pentru casa si de gradina. 

 

5.2. Produsele care intra in campanie: 

a.Produsele care intra in campanie sunt produsele Bosch de la raioanele de scule electrice pentru 

casa si de gradina. 

b. Produsul care poate fi testat la zona de testare este: 

 Surubelnita cu acumulator Push Drive 

 

Acest produs  se gaseste in locatiile in care se desfasoara campania: 

 

Magazin Weekend 

Dedeman București 1 (Giurgiului) 04-05.05.2019 

Dedeman București 2 (Valea Cascadelor) 04-05.05.2019 

Dedeman București 3 (Colentina) 04-05.05.2019 

Dedeman Iași Primăverii 04-05.05.2019 

Dedeman Cluj Napoca 04-05.05.2019 

Dedeman Galați 04-05.05.2019 

Dedeman Constanța Tomis 04-05.05.2019 

Dedeman Brașov 04-05.05.2019 

Dedeman Craiova 04-05.05.2019 

Dedeman Ploiești 04-05.05.2019 

Dedeman București 5 (Băneasa) 11-12.05.2019 

Dedeman București 4 (Pallady) 11-12.05.2019 



Dedeman Brăila 11-12.05.2019 

Dedeman Constanța Agigea 11-12.05.2019 

Dedeman Târgoviște 11-12.05.2019 

Dedeman Slatina 11-12.05.2019 

Dedeman Sibiu 11-12.05.2019 

Dedeman București 6 (Pantelimon) 11-12.05.2019 

Dedeman Timișoara 11-12.05.2019 

Dedeman Focșani 11-12.05.2019 

Dedeman Râmnicu Vâlcea 18-19.05.2019 

Dedeman Buzău 18-19.05.2019 

Dedeman Timișoara 2 18-19.05.2019 

Dedeman Târgu Jiu 18-19.05.2019 

Dedeman Oradea 18-19.05.2019 

Dedeman Arad 18-19.05.2019 

Dedeman Bacău Abatorului 18-19.05.2019 

Dedeman Pitești 18-19.05.2019 

Dedeman Suceava 18-19.05.2019 

Dedeman Iași Valea Lupului 18-19.05.2019 

 

 

5.3. Toate informatiile introduse pe talon (numar, data, etc) trebuie sa coincida cu informatiile 

aflate pe bon/factura.  

5.4.  In cadrul campaniei, o persoana poate participa la extragere de mai multe ori astfel ca pentru 

fiecare bon fiscal/factura fiscala ce dovedeste achizitionarea unui produs Bosch de la raioanele de 

scule electrice pentru casa si de gradina un participant poate beneficia de un talon extras. 

In cazul in care se constata faptul ca un participant a castigat un premiu prin fraudarea 

mecanismului si regulilor de inscriere si participare, acesta va fi invalidat, iar premiul nu ii va 

mai fi acordat. In cazul in care acest lucru se constata dupa acordarea premiului,  respectivul 

participant  va avea obligatia de a returna Organizatorului premiul primit. 

5.5. Un participant poate castiga prin extragerea din urna a unui talon unul dintre cele 60 premii 

puse la bataie in fiecare locatie. 

 

Distributia premiilor/campanie: 

 

 
Denumire 

Cantitate 

premii / 

campanie 

1 
Mașină de tocat carne 

CompactPower Bosch 
30 

2 
Aspirator Bosch - BGC05AAA2 

Roşu chilli 
30 

3 
Toaster Bosch - ComfortLine 

AT6A117 
30 

4 
Robot de bucătărie Bosch - 

MUM48R1  
30 

5 Bosch - Fier de călcat cu aburi 30 



Sensixx'x TDA503001P 

6 Bratara pedometru 150 

7 Cutit legume 450 

8 Multifunctional Set 8 bucati 150 

9 Topor Fiskars X5 XXS 60 

10 
Cutitul bucatarului Fiskars Kitchen 

Smart 30 

11 Foarfeca universala Fiskars 21 cm 30 

12 Foarfeca pentru flori Fiskars S28 180 

13 Lanterna de cap 300 

14 Sapaliga Fiskars Inspiration Lucy 30 

15 Cutit utilitar 30 

16 Tricou S 30 

17 Tricou XXL 60 

18 Tricou XXXL 150 

Total 1800 

    

 

Distributia premiilor pe magazin: 

 

 
Denumire 

Cantitate 

premii / 

magazin 

1 
Mașină de tocat carne 

CompactPower Bosch 
1 

2 
Aspirator Bosch - BGC05AAA2 

Roşu chilli 
1 

3 
Toaster Bosch - ComfortLine 

AT6A117 
1 

4 
Robot de bucătărie Bosch - 

MUM48R1  
1 

5 
Bosch - Fier de călcat cu aburi 

Sensixx'x TDA503001P 
1 

6 Bratara pedometru 5 

7 Cutit legume 15 

8 Multifunctional Set 8 bucati 5 

9 Topor Fiskars X5 XXS 2 

10 
Cutitul bucatarului Fiskars Kitchen 

Smart 1 

11 Foarfeca universala Fiskars 21 cm 1 

12 Foarfeca pentru flori Fiskars S28 6 



13 Lanterna de cap 10 

14 Sapaliga Fiskars Inspiration Lucy 1 

15 Cutit utilitar 1 

16 Tricou S 1 

17 Tricou XXL 2 

18 Tricou XXXL 5 

Total 60 

  

 

SECTIUNEA 6. Livrarea premiilor 

 

6.1. Livrarea premiilor castigate prin extragerea talonului din urna se va face la zona de testare 

dupa validarea de catre reprezentantul Bosch a bonului fiscal/facturii fiscale care dovedeste 

achizitionarea unui produs Bosch de la raioanele de scule electrice pentru casa si de gradina, a 

completarii datelor personale pe talonul extras si a completarii acordului privind completarea 

datelor personale pe talon. 

Fiecare premiu va fi ridicat pe baza unui proces verbal de predare primire. 

6.2. In cazul in care un castigator refuza premiul oferit in cadrul acestei Campanii acesta va 

semna o declaratie pe proprie raspundere prin care va declara ca renunta la premiul oferit si la 

orice alte drepturi legate de acest premiu iar premiul respectiv va putea fi castigat de un alt 

participant. 

6.3. In situatia in care o persoana lipsita de capacitate de exercitiu va fi desemnata castigator al 

unuia din premiile acordate in cadrul Campaniei, acesta va putea intra in posesia premiului prin 

intermediul tutorelui legal sau al parintelui. In acest sens, tutorele legal va trebui sa puna la 

dispozitia Organizatorului in cadrul procesului de validare si urmatoarele documente: 

-    Copie dupa actul de identitate al parintelui sau tutorelui legal; 

-    Proces verbal de acceptare a premiului in numele castigatorului; 

-    O declaratie prin care Organizatorul este absolvit de orice raspundere decurgand din acordarea 

oficiala a premiului respectiv catre persoana aflata in grija sa, precum si de plata oricaror 

despagubiri sau solutionarea reclamatiilor de orice natura legate de acesta. 

 

SECTIUNEA 7. Returnarea produselor achizitionate si garantia acestora 

 

7.1 Returnarea unui produs achizitionat in perioada campaniei si pentru care s-a castigat un 

premiu poate fi returnat doar impreuna cu premiul respectiv. 

7.2. Premiile castigate nu fac obiectul garantiei pentru produsele achizitionate din magazine. 

 

SECTIUNEA 8. Taxe si impozite  

 

8.1. Valoarea totala a premiilor Campaniei este de 130170 lei + tva  

 

 



 
Denumire 

Cantitate 
premii / 
campanie 

Pret 
recomandat 
de piata fara 
TVA (lei) 

Valoare totala campanie fara TVA 
(lei) 

1 
Mașină de tocat carne 

CompactPower Bosch 
30 

439 
13170 

2 
Aspirator Bosch - 

BGC05AAA2 Roşu chilli 
30 

489 
14670 

3 
Toaster Bosch - ComfortLine 

AT6A117 
30 

219 
6570 

4 
Robot de bucătărie Bosch - 

MUM48R1 
30 

502 
15060 

5 
Bosch - Fier de călcat cu 

aburi Sensixx'x 

TDA503001P 

30 

405 

1150 

6 Bratara pedometru 150 29 4350 

7 Cutit legume 450 50 22500 

8 Multifunctional set 8 bucati 150 25 3750 

9 Topor Fiskars X5 60 150 9000 

10 
Cutitul bucatarului Fiskars 

Kitchen Smart 30 65 1950 

11 
Foarfeca universala Fiskars 

21 cm 30 90 2700 

12 
Foarfeca pentru flori Fiskars 

S28 180 65 11700 

13 Lanterna de cap 300 20 6000 

14 
Sapaliga Fiskars Inspiration 

Lucy 30 35 1050 

15 Cutit utilitar 30 25 750 

16 Tricou S 30 20 600 

17 Tricou XXL 60 20 1200 

18 Tricou XXXL 150 20 3000 

         130170 

 

 

 

8.2. Organizatorul se obliga daca este cazul sa calculeze şi sa plateasca impozitul datorat de catre 

Participanţii castigatori pentru veniturile corespunzatoare Premiilor, în conformitate cu 

dispoziţiile legale în vigoare privind impozitul pe venit.  

8.3. Cu exceptia prevederilor de mai sus, Organizatorul nu este raspunzator de plata altor taxe sau 

a altor obligatii financiare legate de Premiile oferite, acestea fiind exclusiv in sarcina 

Participantului castigator. 

 

 



SECTIUNEA 9. Regulamentul Campaniei  

 

9.1. Regulamentul oficial al Campaniei este disponibil la zona testare PushDrive in toate 

magazinele participante. 

9.2. Organizatorul isi rezerva dreptul de oprire a Campaniei in orice moment al acesteia si/sau 

schimbarea regulilor de participare, obligandu-se totodata sa faca publica hotararea sa printr-un 

act aditional atasat acestui regulament ce se va regasi la zona testare PushDrive in toate 

magazinele participante. 

 

SECTIUNEA 10. CONFIDENTIALITATEA DATELOR 

10.1.     Prin prezentul Regulament, Organizatorul ROBERT BOSCH SRL se obliga sa respecte 

prevederile legislatiei privind protectia  datelor  cu  caracter  personal  respectiv,  Regulamentul  

UE  679/2016  privind  protectia persoanelor  fizice  in  ceea  ce  priveste  prelucrarea  datelor  

cu  caracter  personal  si  privind  libera circulatie a acestor date (,,GDPR”), aplicabil incepand cu 

25 mai 2018. 

10.2 Date cu caracter personal prelucrate, scopul si temeiul prelucrarii 

DATE CU CARACTER PERSONAL          SCOP                              TEMEIUL PRELUCRARII 

  

nume, prenume                      validarea  castigatorului  

si acordarea premiului 

indeplinirea  obligatiilor 

Organizatorului  cu  

privire  la Campanie 

numar de telefon dovedirea acordarii 

premiului, inclusiv 

contactarea telefonica in 

acest sens a participantilor 

la Campanie in cadrul 

unui proces de audit 

 e-mail solutionarea  oricaror  

plangeri in  legatura  cu  

organizarea  si 

desfasurarea Campaniei 

conform  art.  6  (1)  (c)  

din GDPR  in  baza  unor  

interese 

legitime ale 

Organizatorului  

10.3 Modul de colectare a datelor cu caracter personal 

Organizatorul colecteaza datele cu caracter personal ale participantilor la Campanie direct de la 

acestia. 

10.4.   Consecintele refuzului de a ne furniza datele cu caracter personal  

In  cazul  in  care  participantii nu furnizeaza  datele  cu  caracter  personal solicitate in talonul 

extras, nu pot participa la Campanie, pentru ca nu pot parcurge procedura  de validare. 

In cazul in care nu furnizeaza datele solicitate in cursul procedurii de validare ca si castigator, va 

fi invalidat ca si castigator si va pierde dreptul la acordarea premiului, intrucat nu se va  putea  

verifica  indeplinirea  conditiilor  pentru  validarea  acestuia  ca  si  castigator. 



10.5. Destinatarii datelor cu caracter personal 

Nu  vom  dezvalui  datele  acestuia  cu  caracter  personal  catre  nicio  entitate  pentru  utilizarea 

acestora in scopuri comerciale. In cazul in care vom intentiona sa facem acest lucru, vom solicita 

in prealabil  consimtamantul  dumneavoastra,  urmand  ca  transferul  datelor  dumneavoastra  

catre  o entitate in scopuri comerciale sa se realizeze doar daca va exprimati in prealabil 

consimtamantul cu privire la un asemenea transfer. 

Cu toate acestea, Organizatorul poate dezvalui datele dumneavoastra cu caracter personal catre: 

●          Agentia  care se ocupa de organizarea si implementarea Campaniei, precum si unii 

eventuali subcontractanti ai acesteia 

●          Autoritati publice sau alte categorii de destinatari, daca dezvaluirea are la baza temei 

juridic adecvat (cum ar putea fi o obligatie legala a Organizatorului, consimtamantul persoanei 

vizate sau interesul legitim al Organizatorului). 

10.6. Durata prelucrarii. 

Pastrarea datelor cu caracter personal cat este necesar pentru indeplinirea scopurilor pentru care 

au fost  colectate  portrivit  Regulamentului,  cu respectarea procedurilor interne privind retentia 

datelor, inclusiv a regulilor de arhivare aplicabile. 

Datele cu caracter personal colectate pentru scopul Campaniei cu privire la castigatori, pentru 

care avem  diverse  obligatii  fiscale si de raportare privind plati ale taxelor si impozitelor, vor fi 

pastrate conform  legislatiei  fiscale  pentru  un  termen  de  5  (cinci)  ani  calculat  conform  

prevederilor  fiscale aplicable. 

10.7. Securitatea prelucrarii datelor cu caracter personal. 

Organizatorul se angajeaza sa prelucreze datele furnizate numai in scopurile specificate mai sus, 

sa pastreze confidentialitatea si siguranta prelucrarii, in conformitate cu dispozitiile legislatiei 

aplicabile. 

10.8.  Drepturile  Participantilor.  In  contextul prelucrarii datelor cu caracter personal, 

Participantii au urmatoarele drepturi: 

a)        Dreptul de a fi informat 

In cazul in care datele cu caracter personal sunt obtinute direct de la Participant, Organizatorul 

este obligat  sa  furnizeze  acestuia  cel  putin  urmatoarele  informatii,  cu  exceptia  cazului  in  

care  aceasta persoana poseda deja informatiile respective: 

●      Scopul in care se face prelucrarea datelor; 

●       Existenta  drepturilor  prevazute  de  lege  pentru  Participant,  in  special  dreptul  de  

acces,  de interventie asupra datelor si de opozitie, precum si conditiile in care pot fi exercitate. 

b)        Dreptul de acces la date 



●          Orice Participant are dreptul de a obtine de la Organizator, in calitate de operator, la 

cerere, confirmarea faptului ca datele care il privesc sunt sau nu sunt prelucrate de aceasta. 

●          Organizatorul  este  obligat,  in  situatia  in  care  prelucreaza  date  cu  caracter  personal  

care privesc participantul, sa comunice acestuia, impreuna cu confirmarea, cel putin urmatoarele: 

●      scopurile prelucrarii; 

●      categoriile de date cu caracter personal vizate; 

●       destinatarii  sau  categoriile  de  destinatari  carora  datele  cu  caracter  personal le-

au fost sau urmeaza sa le fie divulgate, in special destinatari din tari terte sau organizatii 

internationale; 

●      dreptul de a depune o plangere in fata unei autoritati de supraveghere. 

●       In  cazul  in  care  datele  cu  caracter  personal  sunt  transferate  catre  o  tara  terta  sau  o 

organizatie  internationala,  Participantul  are  dreptul  sa  fie  informat  cu  privire  la  garantiile 

adecvate in temeiul articolului 46 din GDPR referitoare la transfer. 

c)         Dreptul la rectificare 

Participantul  are  dreptul  de  a  obtine  de  la  Organizator,  la  cerere,  fara  intarzieri  

nejustificate, rectificarea  datelor  cu  caracter personal inexacte care il privesc. Tinandu-se seama 

de scopurile in care  au  fost  prelucrate  datele,  Participantul are dreptul de a obtine completarea 

datelor cu caracter personal  care  sunt  incomplete,  inclusiv  prin  furnizarea  unei  declaratii  

suplimentare)  dreptul  la stergerea datelor ("dreptul de a fi uitat"). 

Participantul are dreptul de a obtine din partea Organizatorului stergerea datelor cu caracter 

personal care  il  privesc,  fara  intarzieri  nejustificate,  iar  Organizatorul  are  obligatia:  de  a  

sterge  datele  cu caracter personal fara intarzieri nejustificate in cazul in care se aplica unul 

dintre urmatoarele motive: 

●    datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au 

fost colectate sau prelucrate; 

●    Participantul isi retrage consimtamantul pe baza caruia are loc prelucrarea, in conformitate cu 

articolul 6 alineatul (1) litera (a) sau cu   articolul 9 alineatul (2) litera (a) – din GDPR si nu exista 

niciun alt temei juridic pentru prelucrarea; 

●    Participantul  se  opune  prelucrarii  in  temeiul  articolului  21  alineatul  (1) din GDPR 

(dreptul la opozitie) si nu exista motive legitime care sa prevaleze in ceea ce priveste prelucrarea 

sau Participantul  se  opune  prelucrarii  in  temeiul  articolului  21  alineatul  (2) din GDPR 

(dreptul la opozitie in scop de marketing); 

●    datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; 

●    datele cu caracter personal trebuie sterse pentru respectarea unei obligatii legale care revine 

Organizatorului in temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidenta caruia se afla 

acesta; 

●    datele cu caracter personal au fost colectate in legatura cu oferirea de servicii ale societatii 

informationale mentionate la articolul 8 alineatul (1) din GDPR (Conditii aplicabile in ceea ce 

priveste consimtamantul copiilor in legatura cu serviciile societatii informationale). 



Art.  5  lit  a)  din  GDPR  nu  se  aplica,  si  prin  urmare  se poate continua  prelucrarea datelor 

cu caracter personal desi si-a exercitat dreptul la stergerea datelor, in masura in care prelucrarea 

este necesara: 

●    pentru exercitarea dreptului la libera exprimare si la informare; 

●    pentru respectarea unei obligatii legale care prevede prelucrarea in temeiul dreptului Uniunii 

sau  al  dreptului  intern  care  se  aplica  Organizatorului  sau  pentru  indeplinirea  unei  sarcini 

executate in interes public sau in cadrul exercitarii unei autoritati oficiale cu care este investit 

Organizatorul; 

●    din  motive  de  interes  public  in  domeniul  sanatatii  publice,  in  conformitate  cu  

articolul  9 alineatul (2) literele (h) si (i) si cu articolul 9 alineatul (3) din GDPR; 

●    in  scopuri  de  arhivare in interes public, in scopuri de cercetare stiintifica sau istorica ori in 

scopuri  statistice,  in  conformitate  cu articolul 89 alineatul (1) din GDPR, in masura in care 

dreptul mentionat la alineatul (1) este susceptibil sa faca imposibila sau sa afecteze in mod grav 

realizarea obiectivelor prelucrarii respective; 

●    pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta. 

d) Dreptul de a restrictiona prelucrarea 

Participantul are dreptul de a obtine din partea Organizatorului restrictionarea prelucrarii in cazul 

in care se aplica unul din urmatoarele cazuri: 

●    persoana vizata contesta exactitatea datelor, pentru o perioada care ii permite operatorului 

saverifice exactitatea datelor; 

●    prelucrarea este ilegala, iar persoana vizata se opune stergerii datelor cu caracter personal, 

solicitand in schimb restrictionarea utilizarii lor; 

●    operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal in scopul prelucrarii, dar persoana 

vizata i le solicita pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta; sau 

●    persoana  vizata  s-a  opus  prelucrarii  in conformitate cu articolul 21 alineatul (1) din 

GDPR, pentru intervalul   de   timp   in  care  se  verifica  daca  drepturile  legitime  ale  

operatorului prevaleaza asupra celor ale persoanei vizate. 

e) dreptul de opozitie 

Participantul are dreptul  de a se opune prelucrarii din motive legate de situatia particulara in care 

se afla, atunci cand prelucrarea (i) se intemeiaza pe interesele legitime ale Organizatorului ori (ii) 

este facuta  in  scopul  comunicarilor  de  marketing  direct,  implicand  crearea  de  profiluri;  Ca  

urmare  a exercitarii  de  catre  participant  a  dreptului  de  opozitie, Organizatorul nu mai 

prelucreaza datele cu caracter personal,  cu  exceptia  cazului  in  care  operatorul  demonstreaza  

ca  are  motive  legitime si imperioase care justifica prelucrarea si care prevaleaza asupra 

intereselor, drepturilor si libertatilor persoanei vizate sau ca scopul este constatarea, exercitarea 

sau apararea unui drept in instanta. 

f) Dreptul de a nu fi supus unei decizii automate, inclusiv profilare – insemnand dreptul de a nu fi 

supus  unei  decizii  bazate  exclusiv  pe  prelucrarea  automata,  inclusiv  crearea  de  profiluri,  

care  ar produce efecte juridice asupra participantului sau l-ar afecta intr-o masura semnificativa; 



g)  Dreptul  la  portabilitatea  datelor  –  insemnand  posibilitatea  de  a  solicita  mutarea,  

copierea  sau transferul datelor participantului existente in baza de date a organizatorului catre o 

alta baza de date, intr-un format structurat, utilizat in mod curent si care poate fi citit automat, 

doar in cazurile in care prelucrarea  se  bazeaza  pe  consimtamantul  participantului  sau  

executarea  unui  contract  si  este efectuata prin mijloace automate; 

h) Dreptul de a depune plangere in fata Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii 

Datelor cu Caracter     Personal     (“ANSPDCP”)     la     nr.     de     telefon    031-8059211    

sau    prin    e-mail: anspdcp@dataprotection.ro si instantei de judecata pentru orice incalcare a 

modului de prelucrare a datelor mele cu caracter personal; 

i) Dreptul de a va adresa instantelor de judecata competente. Exercitarea drepturilor de mai sus 

poate fi efectuata in orice moment utilizand datele de contact ale Organizatorului. 

j) Modul prin care Participantul poate sa isi exercite drepturile mentionate mai sus: 

Prin trimiterea unei solicitari scrise la adresa de email: scule.electrice@bosch.com 

10.9. Responsabilul cu protectia datelor.  

Pentru orice intrebare privind prezenta nota de informare si orice aspect in legatura cu prelucrarea 

datelor  cu  caracter  personal  ale  participantilor,  acestia sunt rugati sa se adreseze 

Organizatorului, catre  Responsabilul  cu  Protectia  Datelor  din  cadrul  Organizatorului,  ale  

carui  date  de  contact sunt: Cristian.Radu@ro.bosch.com. 

 

SECTIUNEA 11. Litigii  

 

In cazul unor potentiale litigii aparute intre Organizator si Participanti, 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 competente romane de la sediul 

Organizatorului. 

 

SECTIUNEA 12. Forta Majora  
12.1. In cazul aparitiei unui caz de Forta Majora in intelesul notiunii de la art. 2.1. a) din 

prezentul Regulament, daca o situatie de Forta Majora impiedica sau intarzie total sau partial 

executarea Regulamentului si continuarea Promotiei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea 

privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata 

sau intarziata. 

12.2. Organizatorul, daca invoca Forta majora, este obligat sa comunice Participantilor existenta 

acesteia in termen de 5 (cinci) zile lucratoare de la aparitia respectivului caz de Forta Majora. 

 

SECTIUNEA 13. Diverse  

 

13.1. Eventualele reclamatii legate de derularea Campaniei se vor putea trimite la adresa 

Organizatorului prevazuta in art. 1.1. de mai sus in termen de maximum 2 (doua) saptamani de la 

terminarea campaniei. Dupa aceasta data, Organizatorul nu va mai lua in considerare nicio 

contestatie.  
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13.2. Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a 

acestei Campanii Promotionale, a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta 

imaginea sau costurile acestei Promotii.  

13.3. In cazul in care sunt identificate persoane care au influentat sau care au facilitat castigarea 

de Premii, Organizatorul are dreptul de a cere urmarirea in instanta a respectivelor persoane, pe 

baza dovezilor existente. 

 

13.4. Organizatorul, partenerii si alte societati implicate in aceasta Campanie promotionala nu vor 

fi raspunzatori pentru erori de imprimare sau alte erori sau pentru modificarea bonurilor/facturilor 

fiscale si a elementelor componente necorespunzatoare. In nici una dintre situatiile descrise 

anterior nu se vor acorda mai multe premii decat cele prevazute in prezentul Regulament Oficial. 

13.5.  Din dorinta de a nu prejudicia nici un consumator care doreste sa participe la Campania 

promotionala, Organizatorul isi rezerva dreptul sa poata efectua verificari in ceea ce priveste 

corecta participare la Campania promotionala. 

In cazul in care, in urma verificarilor desfasurate de Organizator, rezulta ca procesul de 

participare a fost fraudat, Organizatorul isi rezerva dreptul sa retraga participantilor dreptul la 

premiile obtinute ca rezultat al activitatii lor neconforme si/sau sa restrictioneze participarea la 

Campania promotionala pina la incheierea acesteia.  

13.6. In situatia in care exista doua sau mai multe inscrieri cu acelasi bon/aceeasi factura fiscala 

efectuate de catre persoane diferite, Organizatorul isi rezerva dreptul de a efectua mai multe 

verificari, in vederea aflarii persoanei care a achizitionat Produsele participante in Campanie.  

13.7. Organizatorul isi rezerva dreptul de a investiga si a interpreta participarile in Campanie; 

orice neregula ce poate fi clasificata ca incercare de fraudare a Campaniei se soldeaza cu blocarea 

si eliminarea definitiva a participantului in cauza, Organizatorul nefiind obligat sa anunte aceasta 

decizie.   

13.8. Organizatorul si societatile implicate in Campanie: 

a) nu sunt raspunzatori pentru bonurile/facturile fiscale deteriorate, incomplete sau 

necorespunzatoare din punct de vedere al continutului; 

b) sunt exonerati de catre castigatori, acordul de vointa al acestora fiind dat prin 

simpla participare la prezenta Campanie, de orice raspundere pentru toate prejudiciile 

suferite de catre castigatori in legatura cu premiile, ulterior momentului preluarii acestora, 

indiferent de natura acestor prejudicii; 

c) nu sunt raspunzatori de eventualele prejudicii sau daune cauzate de catre 

castigatori unor terti in legatura cu premiile, indiferent de natura acestor prejudicii. 

d)  Organizatorul are dreptul de a invalida taloanele de participare care contin informatii 

false ori eronate si care nu indeplinesc conditiile de validare.  

13.9. Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Campania poate fi mediatizata in scopul informarii 

publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare si/sau cu rol informativ. 

Informatiile pe care astfel de materiale le pot contine vor fi interpretate in conformitate cu 

prevederile prezentului Regulament. 

 


