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REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE 

 “CASTIGA CU NOARK!” 
 
SECŢIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI PROMOTIONALE 
Organizatorul concursului este: NOARK ELECTRIC S.R.L. cu sediul social in Bucuresti, Sector 5, Calea 
Rahovei, nr. 266 – 268, Corp 3, et. 1, cam 09, Electromagnetica Business Park, inregistrata la Registrul 
Comertului sub numarul J40/13421/2011, CUI: RO29327095, denumita in continuare “Organizator”. 

 
Campania promotionala se va desfasura cu respectarea prevederilor prezentului Regulament, care este 
obligatoriu pentru toti participantii. Orice persoana care participa la aceasta campanie promotionala este de 
acord cu termenii si conditiile desfasurarii acesteia, orice nerespectare avand ca efect  neacordarea  premiilor 
oferite de Organizator. 

 
SECŢIUNEA 2. LOCUL DE DESFĂŞURARE AL CAMPANIEI PROMOTIONALE 
 
Campania promotionala “CASTIGA CU NOARK!” se desfasoara in perioada 09.09.2019 – 31.10.2019, in 
reteaua de parteneri autorizati Noark. 
 
SECŢIUNEA 3. DURATA CAMPANIEI PROMOTIONALE  

 
Campania promotionala se desfăşoară incepand cu data de 09.09.2019 pana la data de 31.10.2019. 
Campania promotionala poate fi prelungită de către Organizator, prin act aditional la Regulamentul de 
desfasurare al campaniei.  

 
SECŢIUNEA 4. PERSOANELE PARTICIPANTE LA CAMPANIA PROMOTIONALA 

 
Pot participa la prezenta campanie persoanele fizice sau persoanele juridice (denumiti in prezentul Regulament 
“Clienti”, “Clientul”, “Participantii” sau “Participantul”), care achizitioneaza de la distribuitori autorizati Noark, 
produse marca Noark din gama Cutii metalice MHS. 
 
SECŢIUNEA 5. MODUL DE DESFĂŞURARE AL PROMOŢIEI 
Clientii care achizitioneaza oricare 2 produse participante, simultan sau cumulativ in perioada campaniei, 
conform Sectiunii 4 a prezentului Regulament vor primi cate un tricou Noark ce le va fi inmanat la data 
achizitionarii bunurilor in conditiile promotiei.  
Promotia nu se cumuleaza cu o alta promotie existenta, iar Clientul poate primi mai multe premii proportional cu 
achizitiile de produse Noark pe care le realizeaza.  
Premiile acordate acordate nu sunt nominale si transmisibile, Organizatorul neavand nici un fel de obligatie in 
privinta verificarii identitatii posesorului. 
 
 
SECŢIUNEA 6. PREMIILE ŞI ACORDAREA LOR 
 
Clientul poate opta intre a primi sau nu premiul oferit.  
Premiile se acorda de catre Organizator prin vanzatorii din cadrul retelei de parteneri autorizati Noark.  
Premiile din campania „Castiga cu Noark” nu au nicio valoare comercială sau de piață și NU pot fi convertite în 
bani. 
Imaginile publicate ale premiilor din campanie sunt cu titlu exemplificativ si au caracter informativ, produsele 
efectiv livrate putand diferi de acestea. 
 

 
SECŢIUNEA 8. TAXE  
 
Primirea premiului implică reţinerea de impozit pe premii de catre Organizator, in conformitate cu prevederile 
titlului III din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările si completările ulterioare, in măsura in care 
premiul acordat unui singur câştigător depaseste plafonul zilnic stabilit prin lege ca fiind neimpozabil (600 de lei). 
Orice alte obligaţii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legătura cu acestea, revin in exclusivitate 
câştigătorului. 

 
SECŢIUNEA  9. DIVERSE 
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În cazul oricărei fraude, neînţelegeri sau dispute care poate apărea în orice moment cu privire la desfăşurarea 
acestei campanii promotionale, Organizatorul îşi rezervă dreptul de a lua toate măsurile legale considerate 
oportune. 
 
SECŢIUNEA 10. REGULAMENTUL CAMPANIEI 
Regulamentul este disponibil, in mod gratuit la sediul Organizatorului. Prin participarea la  prezenta campanie, 
participantii sunt de acord să se conformeze şi să respecte prevederile acestui regulament.  
 
SECTIUNEA 11.  INCETAREA CAMPANIEI 
Prezenta campanie poate inceta in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora, caz fortuit, conform 
legislatiei in vigoare, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a 
continua prezenta Campanie precum si la expirarea perioadei pentru care a fost organizata. 
 

SECŢIUNEA 12.  PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 
Organizatorul prelucreaza datele caracter personal ale clientilor in baza notificarii depusa la A.N.S.P.D.C.P si a 
inregistrarii sale ca operator de date, inregistrare inscrisa in registrul de evidenta a prelucrarii datelor cu caracter 
personal cu nr. 0001285. 
Tuturor participantilor la Promotia “CASTIGA CU NOARK!” le sunt garantate drepturile, in conformitate cu 
dispozitiile Legii nr.677/2001, respectiv: 
 

a) dreptul la informare – dreptul de a fi informat cu privire la identitatea operatorului, scopul in care se face 
prelucrarea datelor, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, existenta drepturilor prevazute 
de Legea 677/2001 si conditiile in care pot fi exercitate; 

b) dreptul de acces la date – dreptul de a obtine de la Noark Electric SRL, la cerere si in mod gratuit, pentru 
o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele in legatura cu participantul sunt sau nu prelucrate de 
catre acesta. Acest drept poate fi exercitat in urmatoarele conditii: se va adresa o cerere, intocmita in 
forma scrisa, semnata si datata catre Noark Electric SRL, la adresa mentionata mai sus, in care se vor 
comunica datele personale (inclusiv un numar de telefon); 

c) dreptul de interventie asupra datelor – dreptul de a obtine, la cerere si in mod gratuit, rectificarea, 
actualizarea, blocarea, stergerea si transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este 
conforma legii, in special a datelor incomplete sau inexacte. Acest drept poate fi exercitat in urmatoarele 
conditii: se va adresa o cerere catre Noark Electric SRL, intocmita in forma scrisa, datata si semnata, in 
care se vor mentionat datele asupra carora se solicita interventia si motivul intemeiat si legitim legat de 
situatia sa particulara; 

d) dreptul de opozitie – dreptul de a se opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de 
situatia sa particulara, ca datele care il vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in 
care exista dispozitii legale contrare. Acest drept poate fi exeercitat in urmatoarele conditii: se va adresa 
o cerere catre Noark Electric SRL, intocmita in forma scrisa, datata si semnata, in care se vor mentiona 
datele asupra carora se solicita opozitia si motivul intemeiat si legitim legat de situatia sa particulara. 

e) dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale – dreptul de a cere si a obtine retragerea, anularea sau 
reevaluarea oricarei decizii care produce efecte juridice in privinta sa, adoptata exclusiv pe baza unei 
prelucrari de date cu caracter personal, efectuata prin mijloace automate, destinata sa evalueze unele 
aspecte ale personalitatii participantului, precum competenta profesionala, credibilitatea, comportamentul 
si alte asemenea aspecte; 

f) dreptul de a se adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere si Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal 
sau justitiei, pentru apararea oricaror drepturi garantate de Legea nr. 677/2001, ce i-au fost incalcate. 

 
Organizatorul se angajeaza sa pastreze confidentialitatea datelor cu caracter personal si sa aplice masurile tehnice 
si organizatorice adecvate pentru protejarea acestor date impotriva pierderii, distrugerii accidentale sau ilegale, 
modifcarii, dezvaluirii sau accesului neautorizat, precum si impotriva oricarei forme de prelucrare ilegala. 

 
ORGANIZATOR 
 
Noark Electric S.R.L. 


