
Regulament 
 
 
 
 

SECŢIUNEA 1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI 
 
Organizatorul tombolei este SC ALEXIANA GROUP S.R.L. cu sediul in Cacica, Str. 

Principală, bloc 2, parter, jud. Suceava, nr. la Registrul Comerțului J/33/406/1999, Cod Unic 
de Înregistrare RO 12059923, cont bancar RO61RZBR0000060007084951 deschis la 

Raiffeisen Bank, telefon 0230563758, fax 0230560560 reprezentată legal de Golimbiovschi 
Angel, in calitate de Director General. 

 
 
 
 

SECŢIUNEA 2. LOCUL ŞI DURATA DESFĂŞURĂRII  CONCURSULUI 

 
Tombola se va desfășura până la finalul anului 2018 și urmează să fie organizată și 
desfășurată pe teritoriul României. Organizatorul își rezervă dreptul de a prelungi perioada 
concursului pe parcursul derulării acestuia, dar nu înainte de a anunța acest lucru în mod 
public. 

 
 
 

 

SECŢIUNEA 3. DREPTUL DE PARTICIPARE ŞI CONDIŢII DE PARTICIPARE 
 

La această tombolă, poate participa orice persoană care este inscrisă sau se înscrie pe site-ul 

www.alexiana.ro/tombola până la data de 31.12.2018. 
 

Următoarele informații trebuie completate în mod obligatoriu la înscrierea în concurs: 

Nume, Prenume, Localitate, Județ, Nr. Telefon, Email. Aceste informații vor fi completate în 
mediul online pe formularul de înscriere identificat la link-ul: www.alexiana.ro/tombola . 

Înscrierea se poate face o singură dată. 
 

După validarea codurilor, acestea pot fi verificate  pe www.alexiana.ro/tombola . 
 

Campania se va derula conform prevederilor prezentului regulament obligatoriu pentru toți 
participanții. Regulamentul promoției va fi publicat pe perioada desfășurării promoției pe site- 

ul www.alexiana.ro/tombola . Regulamentul este disponibil, în mod gratuit, oricărui solicitant 
la adresa Organizatorului. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica/completa și/sau 

schimba Regulamentul, în afară de valoarea premiilor, cu condiția înștiințării prealabile a 
participanților cu privire la orice modificare/completare a vreuneia din prevederile acestuia. 

Eventualele modificări vor intra în vigoare numai după ce vor fi aduse la cunoștință publicului 
pe site-ul www.alexiana.ro/tombola . 

 

Participanții trebuie să aibă vârsta minimă împlinită de 18 ani. La acest concurs nu se pot 

înscrie angajații firmei Alexiana Group precum și membrii familiilor acestora (ex. copii, 

părinți, frați/surori,  soț/soție). Pot  participa doar persoanele care au completat  corect și 

complet talonul de participare la Tombolă în mediul online. Prin participarea la această 
Tombolă, participanții sunt de acord să se supună și să respecte prevederile, termenii și 
condițiile prezentului  Regulament  Oficial.  Prin  participarea  la  Tombolă  se  consideră 
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acceptarea automată a înregistrării în baza de date a companiei S.C. Alexiana Group S.R.L. și 

a primirii oricăror tipuri de mesaje  din partea Organizatorului. 
 
 
 
 

SECŢIUNEA 4. MODUL DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI 
 

 

Înscrierea în concurs se face prin compleat rea unui formular de concurs online, până la data de 
31.12.2018. 

 

 

Concursul se va desfășura până la data de 31.12.2018 astfel: Pentru a putea participa la acest 

concurs și pentru a se înscrie în mod oficial în concurs, este obligatoriu ca participantul să 
respecte toate condițiile înscrise în prezentul regulament. 

 
Următoarele informații trebuie completate în mod obligatoriu la înscrierea în concurs: 

Nume, Prenume, Localitate, Județ, Nr. Telefon, Email. Aceste informații vor fi completate în 
mediul online pe formularul de înscriere identificat la link-ul: www.alexiana.ro/tombola . 

Înscrierea se poate face o singură dată. 
 

După validarea codurilor, acestea pot fi verificate pe www.alexiana.ro/tombola . 
 

Furnizarea acestor date de către participant, în vederea validării sale pentru tragerea la sorți 
din finalul concursului, reprezintă acordul implicit al acestuia că datele respective pot  fi 

folosite. După ce datele de mai sus au fost furnizate și verificate, se vor introduce in sistemul 

centralizator care se va constitui într-o bază de date din care  se va extrage câștigătorul. 
 

 

Tragerea la sorți va fi efectuată pe www.tragerilasorti.ro. Extragerea câștigătorilor va avea loc 
în data de 15.01.2019, iar lista câștigătorilor va fi publicată pe site-ul www.alexiana.ro și 
www.tragerilasorti.ro . 

 

Pentru extragerea numerelor aleatorii www.tragerilasorti.ro folosește un dispozitiv omologat 
de METAS, Oficiul Federal de Metrologie din Elveția și de către Autoritatea Loteriilor și 
Jocurilor de Noroc. 

 
 
 

 
SECŢIUNEA 5. PREMIILE ACORDATE ŞI ALOCAREA PREMIILOR PRIN 
TRAGERE LA SORŢI 

 
În cadrul concursului „ Tombola Alexiana” sunt acordate 9 mari premii: premiul I - 500 

Euro sau o ușă de garaj secțională rezidențială , premiul II – 3 premii x 200 Euro sau 

automatizare poartă, premiul III - 5 premii x 100 Euro sau 2 rulouri exterioare, valoarea 

totală a premiilor: 1600 Euro. Extragerea câștigătorilor va avea loc pe data de 15.01.2019 și 

va fi executată pe www.tragerilasorti.ro . 
 

Lista câștigătorilor va fi publicată pe site-ul www.alexiana.ro și www.tragerilasorti.ro timp de 

două săptămâni. Câștigătorii vor fi anunțați și prin intermediul unui mesaj, email pentru a fi 

informați în legătură cu modalitatea exactă de a intra în posesia premiului dar și prin 
intermediul unui apel telefonic. 
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Pentru a fi validat drept câștigător, participantul la Tombolă, desemnat câștigător trebuie să 
îndeplinească cumulativ următoarele condiții: 

 

A. Să îndeplinească condițiile descrise în Secțiunea 3 a prezentului Regulament; 

 
B. Să răspundă la telefon/email când va fi contactat de către organizator sau reprezentanții 
acestuia, pentru a i se acorda premiul. 

 
Participantul va fi contactat timp de 10 zile lucrătoare de la încheierea concursului. Dacă în 

urma contactării participantul nu răspunde la telefon/email, acesta pierde calitatea de 

câștigător. Convorbirile telefonice nu vor fi înregistrate. 
 

C. Să prezinte, la cererea Organizatorului actul de identitate în original și/sau copie. 

 
Premiul în bani va fi ridicat personal de câștigător sau se va trimite într-un cont precizat de 

câștigător sau prin Poșta Română. În cazul în care câștigătorul optează pentru produs, 

Alexiana va trimite un reprezentant  din zonă la câștigător pentru a-i oferi soluția cea mai bună 
și a face măsurători pentru  produsele respective. 

 
La predarea premiului se va completa de către Organizator împreună cu câștigătorul  un 
Procesul Verbal de predare-primire a premiului ce va cuprinde pe lângă datele de identificare 
ale câștigătorului, premiul câștigat, o declarație pe proprie răspundere a câștigătorului, în 

sensul că îndeplinește condițiile de participare impuse de prezentul Regulament, data predării 
premiului și semnătura acestuia. 

 
Participantul la Tombolă, desemnat câștigător, care refuză sau se află în imposibilitatea de a 

îndeplini cel puțin una dintre condițiile prezentate mai sus, își pierde în mod automat calitatea 

de câștigător și nu poate intra în posesia premiului. În cazul în care câștigătorul unuia dintre 
premii este în incapacitate fizică de a se deplasa si nu dorește transmiterea premiului prin 

servicii de curierat, este necesară existența unei procuri semnată și autentificată la un Notar de 
către câștigător, procură ce dă dreptul persoanei împuternicite de a primi premiul respectiv, 
inclusiv semnarea unei declarații prin care exonerează Organizatorul de orice răspundere care 

ar putea decurge din acordarea oficială a premiului, precum și de plată de despăgubiri sau 
reclamații de orice natură în legătură cu acesta. 

 
 
 
 

SECŢIUNEA 6. ERORI, COMUNICĂRI PUBLICITARE NECORESPUNZĂTOARE 
 

Organizatorul, precum și alte persoane implicate în Concurs nu își asumă nici o răspundere 

pentru eventualele greșeli de tipar de pe comunicările publicitare. 
 

Reclamațiile referitoare la premiul câștigat, ulterioare momentului semnării procesului verbal 

de predare-primire nu vor fi în responsabilitatea Organizatorului. Organizatorul este îndreptățit 
să ia toate măsurile necesare în caz de tentativă de fraudă a sistemului, abuz sau orice alte 

tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei campanii promoționale. 



SECŢIUNEA 7. CONFIDENŢIALITATEA DATELOR 
 

Organizatorul se obligă să respecte prevederile Legii nr. 677/2001, privind protecția datelor 

personale stocate pe durata Concursului. Ca atare, Organizatorul se angajează să păstreze 
confidențialitatea datelor  personale  ale  participanților  / câștigătorilor  la prezentul  Concurs  și 

să le utilizeze  conform   prezentului Regulament  Oficial și legislației în  vigoare.  Participantul 

la promoție, în calitate de persoană vizată, are conform Legii 677/2001, următoarele drepturi: 
dreptul la  informare  (art.12), dreptul de acces la  datele  personale (art.13), dreptul de  intervenție 
asupra datelor personale (art.14) și dreptul de opoziție (art. 15). 

 
 
 
 

SECŢIUNEA 8. FORŢA MAJORĂ 
 

Pentru scopul acestui Regulament, Forța Majoră înseamnă orice eveniment care nu poate fi 

controlat, remediat sau previzionat de către Organizator și a cărui apariție pune pe acesta din 

urmă în imposibilitatea de a-și îndeplini obligațiile asumate prin Regulament. În categoria 

acestor evenimente sunt incluse, fără a se limita la acestea: războaie, incendii, inundații, greve 

și blocade, cutremure, alte catastrofe de orice fel, precum și orice reglementare care poate 

apărea ulterior intrării în vigoare a Regulamentului și care poate interzice sau modifica 

termenii acestuia, etc. Dacă o situație de forță majoră, inclusiv imposibilitatea Organizatorului 
din motive independente de voința sa, împiedică sau întârzie total sau parțial executarea 
Regulamentului și continuarea concursului, organizatorul va fi exonerat de răspunderea 

privind îndeplinirea obligațiilor sale pentru perioada în care  această îndeplinire va fi 
împiedicată sau întârziată, conform art.1082 si 1083 C.civ. Organizatorul dacă invocă forța 

majoră este obligat să comunice participanților la promoție, în termen de 5 zile de la apariția 

cazului de forță majoră, existența acestuia. 
 
 
 
 

SECŢIUNEA 9. LITIGII 
 

În cazul unor litigii apărute între Organizator și participanții la Tombolă, acestea vor fi 
soluționate pe cale amiabilă. Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, 
părțile implicate în litigiu vor înainta litigiul spre soluționare instanțelor competente române 

de la sediul Organizatorului. Prezentul regulament este guvernat de legislația românească. În 
cazul în care una sau mai multe prevederi ale acestui regulament sunt declarate nule și 

neavenite sau neexecutorii, celelalte clauze vor rămâne în vigoare. 



SECTIUNEA 10. PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

 

Participanții la Concurs sunt informați prin intermediul acestui Regulament asupra drepturilor 

conferite de Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European si Al consiliului din 27 

aprilie 2016 privind libera circulație a acestor date si de abrogare a Directivei 

95/46/CE(Regulamentul general privind protecția datelor). 

Informatii furnizate la cererea persoanei vizate 

 Dreptul de acces la date 

 Dreptul de rectificare 

 Dreptul de stergere (de a fi uitat) 

 Dreptul la restrictionarea prelucrarii 

 Dreptul la portabilitatea datelor 

 Dreptul de a obiecta 

 Procesul decizional individual automatizat (crearea de profiluri) 

Operatorul va furniza persoanei vizate informatii, la cererea acesteia, fara intarzieri 

nejustificate si, in orice caz, in termen de o luna de la primirea cererii. Aceasta perioada poate 

fi prelungita cu inca doua luni, daca este necesar, tinand cont de complexitatea si numarul 

cererilor. Operatorul va informa persoana vizata despre orice astfel de prelungire in termen de 

o luna de la primirea cererii, precum si despre motivele intarzierii. 

In cazul in care operatorul nu ia masuri la cererea persoanei vizate, operatorul va informa 

persoana vizata fara intarziere si, cel mai tarziu, in termen de o luna de la primirea cererii, 

despre motivele pentru care nu a luat masuri si despre posibilitatea de a depune o plangere la o 

autoritate de supraveghere si de a recurge la o cale de atac. 

 

a) Dreptul de acces la date al persoanei vizate 

Persoana vizata va avea dreptul sa obtina o confirmare cu privire la faptul ca datele cu caracter 

personal care o privesc sunt prelucrate sau nu si sa aiba acces la acele date cu caracter 

personal, inclusiv la urmatoarele informatii: 

- scopul prelucrarii; 

- categoriile de date cu caracter personal vizate; 

- destinatarii, in special destinatarii din tari terte sau organizatii internationale; 

- durata preconizata de stocare a datelor cu caracter personal sau criteriile utilizate 

pentru stabilirea acelei durate; 

- existenta dreptului de a solicita operatorului sa rectifice respectivele date cu caracter 

personal, sa le stearga sau sa restrictioneze prelucrarea lor sau existenta dreptului de a 

se opune acelei prelucrari (in mod clar si separat de alte informatii); 

- dreptul de a depune o plangere la o autoritate de supraveghere; 

- in cazul in care datele cu caracter personal nu sunt colectate de la persoana vizata, 

sursa acestora; 

- in cazul transferului catre tari terte, de asemenea, masurile de protectie corespunzatoare 



adoptate. 

 

b) Dreptul de rectificare a datelor 

Persoana vizata are dreptul: 

- la rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care il/o privesc, fara intarzieri 

nejustificate; 

- sa obtina completarea datelor cu caracter personal incomplete, inclusiv prin furnizarea 

unei declaratii suplimentare. 

 

Operatorul va comunica rectificarea datelor cu caracter personal fiecarui destinatar, cu 

exceptia cazurilor in care acest lucru se dovedeste imposibil sau implica un efort 

disproportionat de mare. 

 

c) Dreptul la stergerea datelor („dreptul de a fi uitat”) 

Persoana vizata va avea dreptul de a sterge datele cu caracter personal care il privesc, din 

urmatoarele motive: 

- datele cu caracter personal nu mai sunt necesare in raport cu scopurile pentru care au 

fost colectate sau prelucrate in alt mod; 

- persoana vizata isi retrage consimtamantul pe baza caruia s-a efectuat prelucrarea; 

- persoana vizata aduce obiectii prelucrarii (a se vedea punctul 6 – dreptul de a obiecta); 

- datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; 

- datele cu caracter personal trebuie sa fie sterse pentru a se conforma unei obligatii 

legale; 

- datele cu caracter personal au fost colectate in legatura cu oferire de servicii ale 

societatii informationale unui copil. 

Operatorul nu este obligat sa stearga datele cu caracter personal daca prelucrarea este necesara: 

- pentru exercitarea dreptului la libertatea de exprimare si de informare; 

- pentru respectarea unei obligatii legale sau pentru indeplinirea unei sarcini efectuate in 

interes public sau in exercitarea autoritatii publice cu care este investit operatorul; 

- din motive de interes public in domeniul sanatatii publice (articolul 9 alineatul (2) 

literele (h) si (i), precum si articolul 9 alineatul (3) ale regulamentului); 

- in scopuri de arhivare in interes public, in scopuri stiintifice sau de cercetare istorica, in 

scopuri statistice, in masura in care dreptul de stergere a datelor este de natura sa faca 

imposibila sau sa prejudicieze grav atingerea obiectivelor acelei prelucrari sau 

- pentru stabilirea, exercitarea sau apararea revendicarilor legale. 

In cazul in care operatorul a facut publice datele cu caracter personal si este obligat, in urma 

unei cereri din partea persoanei vizate, sa le stearga, tinand cont de tehnologia disponibila si de 

costul punerii in aplicare, va trebui sa ia masuri rezonabile, inclusiv masuri tehnice, pentru a 



informa operatorii si destinatarii care prelucreaza datele cu caracter personal ca persoana 

vizata a solicitat stergerea de catre acestia a oricaror link-uri sau a oricaror copii sau replicari 

ale datelor cu caracter personal. 

 

d) Dreptul la restrictionarea prelucrarii 

Operatorul va restrictiona prelucrarea datelor cu caracter personal ale persoanei vizate in 

urmatoarele cazuri: 

- exactitatea datelor cu caracter personal este contestata de persoana vizata, pe o durata 

care permite operatorului sa verifice acuratetea datelor cu caracter personal; 

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

personal si solicita in schimb restrictionarea utilizarii lor; 

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

datele cu caracter personal sunt solicitate de persoana vizata pentru stabilirea, 

exercitarea sau apararea revendicarilor legale; 

- persoana vizata a formulat obiectii cu privire la prelucrarea pe baza unei sarcini 

efectuate in interesul public sau pentru interesele legitime ale operatorului sau ale unei 

terte parti, pe durata verificarii prin care se stabileste daca motivele legitime ale 

operatorului sunt superioare celor ale persoanei vizate. 

In cazul in care prelucrarea datelor cu caracter personal a fost restrictionata, acele date cu 

caracter personal pot fi doar stocate. Prelucrarea ulterioara este posibila numai: 

- cu acordul persoanei vizate; 

- pentru stabilirea, exercitarea sau apararea unor revendicari legale sau pentru protejarea 

drepturilor altei persoane fizice sau juridice; 

- din motive de interes public important al Uniunii sau al unui Stat Membru. 

 

Operatorul este obligat sa informeze fiecare destinatar despre restrictionarea prelucrarii datelor 

cu caracter personal, cu exceptia cazului in care acest lucru se dovedeste imposibil sau ar 

presupune un efort disproportionat de mare. 

 

e) Dreptul la portabilitatea datelor 

Persoana vizata are dreptul sa transmita datele cu caracter personal care il privesc de la un 

operator la altul (in cazul in care acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic), daca 

prelucrarea se face pe baza consimtamantului persoanei vizate sau pe baza contractului in 

cadrul caruia persoana vizata este parte contractanta, iar prelucrarea se face prin mijloace 

automatizate. Este imperativ ca transmiterea datelor cu caracter personal sa nu afecteze in mod 

negativ drepturile si libertatile celorlalti. 

Persoana vizata are dreptul sa obtina datele cu caracter personal intr-un format structurat, 

utilizat in mod obisnuit si care poate fi citit de calculator. 

 

f) Dreptul de a obiecta 



Persoana vizata va avea dreptul sa se opuna, in orice moment, din motive legate de situatia sa 

specifica, prelucrarii datelor cu caracter personal in scopul: 

- indeplinirii unei sarcini efectuate in interes public sau pentru interesele legitime ale 

operatorului sau ale tertei parti, inclusiv elaborarea profilurilor; 

- comercializarii directe, inclusiv elaborarea profilurilor, in masura in care este legata de 

o astfel de comercializare directa (in acest caz datele cu caracter personal nu mai sunt 

prelucrate in scopul comercializarii directe); 

- cercetarii stiintifice sau istorice. 

Cel mai tarziu in momentul primei comunicari catre persoana vizata, operatorul este obligat sa 

aduca la cunostinta persoanei vizate dreptul acestuia de a formula obiectii si sa o faca in mod 

clar si separat de orice alta informatie. 



 


