
REGULAMENT OFICIAL ȘI CONDIȚII DE PARTICIPARE 

“CUMPĂRĂ PRODUSE NOARK ȘI CÂȘTIGĂ UN CADOU ANIVERSAR” 

 

1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI 

1.1. NOARK ELECTRIC S.R.L., persoană juridică cu sediul în Bd. Tudor Vladimirescu 45, etaj 5, cod 

poștal 050881, București, sector 5, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. 

J40/13421/2011, având Cod Unic de Înregistrare 29327095 (denumit în continuare „Organizator”) 

organizează prin intermediul site-ului oficial al Organizatorului (www.noark-electric.ro), deținut de 

organizator, un concurs numit „Cumpără produse Noark și câștigă un cadou aniversar” (denumită în 

continuare „Concurs”). 

1.2. Concursul se va derula conform prevederilor prezentului regulament oficial (denumit în 

continuare „Regulamentul”), fiind obligatoriu pentru toţi participanţii (denumiți „Participanți” sau 

„Concurenți”). Prezentul regulament poate fi consultat gratuit de orice persoană interesată prin 

accesarea site-ului oficial al Organizatorului (www.noark-electric.ro), pe toata durata Concursului. 

Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica şi/sau completa Regulamentul, precum şi dreptul de a 

suspenda şi/sau înceta, şi/sau întrerupe desfăşurarea Campaniei, cu condiţia înştiinţării prealabile a 

participanţilor cu privire la orice modificare a vreuneia din prevederile acestuia, cu cel puțin 24 de ore 

înainte de intrarea în vigoare a acesteia. Orice modificări/completări aduse prevederilor acestui 

Regulament vor fi cuprinse în acte adiţionale şi vor fi comunicate către public prin publicarea pe site-ul 

oficial al Organizatorului (www.noark-electric.ro). 

 

2. PERIOADA ȘI ARIA DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI 

Concursul se desfășoară pe teritoriul României (denumit în continuare „Locul concursului”) în perioada 5 

aprilie 2021, ora 00:00:00 până la 31 octombrie 2021, ora 23:59:59 (denumit în continuare ca „Durata 

concursului”). În scopul evaluării concursului, acesta este împărțit în 8 zile individuale de concurs 

evaluate separat, cu mențiunea că ziua concursului înseamnă prima zi a lunii următoare (denumită în 

continuare „Ziua Concursului”). 

 

3. CONDIȚII DE PARTICIPARE ȘI MECANISMUL CONCURSULUI 

3.1. La acest Concurs poate participa orice persoană (denumită în continuare “Participant” sau 

„Concurent”) care îndeplineşte, cumulativ, următoarele condiţii:  

(i) a împlinit vârsta de 18 ani 

(ii) are domiciliul stabil/reşedinţa pe teritoriul României 

(iii) achiziționează în perioada Concursului orice produs NOARK care intră în concurs din oricare dintre 

punctele de vânzare ale Distribuitorilor Autorizați și păstrează dovada acestei achiziții (denumită în 

continuare „Dovadă de achiziție”) până la decontarea premiilor din concurs. În cazul unui câștig, la 

extragere concurentul va fi invitat să depună toate documentele cu care a participat la concurs. 



Pentru evitarea îndoielilor, se stipulează că, în cazul în care este posibil să se facă o dovadă de achiziție 

care îndeplinește condițiile regulamentului, să se trimită scanări / fotografii ale bonurilor 

fiscale/facturilor fiscale ce atestă achiziția produselor participante în perioada de desfășurare a 

Concursului. Va fi efectuată în mod clar - numele produsului din concurs, data și ora achiziției din 

concurs, suma totală în RON, codul BKP (toate cele 44 de caractere) / numărul întreg al facturii în cazul 

achiziției pe factură / numărul documentului, iar în cazul achiziționării pe un bon fiscal prescurtat, va fi 

tipărit lizibil. Dacă Concurentul nu depune documentele de mai sus, nu va deveni câștigător, iar noua sa 

înregistrare la concurs îl va exclude și va fi înlocuit de următorul Participant extras. Această procedură se 

va repeta maximum o dată (vezi extragerea suplimentară de mai jos). Dacă această procedură nu 

determină câștigurile în concurs, Organizatorul își rezervă dreptul de a decide utilizarea ulterioară. 

Sistemele de case de marcat ale unor parteneri pot oferi versiuni prescurtate ale documentelor fiscale 

fără o declarație a articolelor achiziționate. Aceste documente se referă la cele de mai sus, nu este 

posibil să se înregistreze aceste documente fiscale pentru concurs, deoarece în cazul unei extrageri nu se 

pot demonstra îndeplinirea condițiilor de concurs și Concurentul nu își poate confirma dreptul de a 

câștiga. 

După achiziționarea produselor Noark participante la concurs, Concurenții trebuie sa acceseze site-ul 

www.noark-electric.ro în timpul campaniei, unde vor parcurge următorii pași: 

1. Încărcarea unei fotografii (document scanat) a bonului fiscal / facturii (care dovedește 

achiziționarea produselor participante la concurs). Dimensiunea maximă a fotografiei este de până la 5 

MB și format PNG, JPG sau GIF. 

1.2. Completarea formularului de înregistrare cu datele necesare - nume, prenume, companie, adresa 

de e-mail, adresa pentru livrarea premiului și numărul de telefon. 

1.3. Fiecare concurent poate să încarce oricâte bonuri fiscale / facturi fiscale unice pe o singură adresă 

de e-mail pe parcursul concursului. Dacă se încarcă un document deja înregistrat, atunci când se 

încearcă înregistrarea la concurs, această chitanță / factură nu va fi inclusă în concurs. Pentru a finaliza 

cu succes înregistrarea, Concurentul confirmă că a citit regulile acestui Concurs și se angajează să le 

respecte, că este o persoană cu vârsta peste 18 ani și că își exprimă voluntar consimțământul expres 

pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în măsura specificată prin aceste reguli. 

1.4. Concurentul este informat despre înregistrarea cu succes a concursului printr-un mesaj afișat pe 

ecranul dispozitivului de pe care a fost făcută înregistrarea. 

În (la) momentul înregistrării cu succes la concurs, concurentul (sau chitanța / factura încărcată de 

acesta) este inclus în concurs în momentul respectiv. Fiecare zi de concurs este evaluată complet 

separat. Înscrierile la concurs înregistrate la concurs într-o anumită zi de concurs nu vor fi mutate în 

următoarele zile de concurs. 

Fiecare concurent individual poate participa la concurs cu o singură adresă de e-mail. 

Participarea repetată la competiție este întotdeauna condiționată de o nouă înregistrare la concurs, 

adică o altă dovadă de achiziție și de o înregistrare adecvată a unei noi chitanțe / facturi. 

 



4. PREMIILE ȘI DETERMINAREA CÂȘTIGĂTORILOR

4.1. PREMIILE

4.1. PREMIILE Premiul constă într-o cutie cadou aniversară, care conține o sticlă de whisky Benromach 
de 10 ani și unelte marca Stanley (menționate mai sus și denumite „Premii”). În total, sunt 10 premii 
înscrise în concurs.

Câștigătorii concursului vor fi selectați prin extragere aleatorie, de către Organizator la sediul 

acestuia. Această extragere va avea loc la cel târziu 3 zile lucrătoare după încheierea fiecărei etape 

(detaliate mai jos). Etape concurs: 

1. 15.04.2021 – 05.05.2021

2. 06.05.2021 – 25.05.2021

3. 26.05.2021 – 14.06.2021

4. 15.06.2021 – 04.07.2021

5. 05.07.2021 – 24.07.2021

6. 25.07.2021 – 13.08.2021

7. 14.08.2021 – 02.09.2021

8. 03.09.2021 – 22.09.2021

9. 23.09.2021 – 12.10.2021

10. 13.10.2021 – 31.10.2021

Câștigătorii sunt contactați printr-un e-mail la adresa menționată în formularul de înscriere la cel târziu o 
săptămână după extragere concursului. În cazul în care concurentul nu a îndeplinit condițiile acestui 
concurs, acesta își pierde dreptul la câștig, iar Organizatorul își rezervă dreptul de a decide utilizarea 
ulterioară a acestuia către un câștigător de rezervă. 

4.2. ACORDAREA PREMIILOR 

Premiul va fi trimis câștigătorului prin curier la adresa indicată ca adresă pentru livrarea premiului în 

timpul înregistrării sau predat personal de către un reprezentant de vânzări NOARK. Premiul va fi 

înmânat în cel mult 4 săptămâni de la sfârșitul fiecărei etape. 

5. REGULAMENTUL GENERAL DE PROTECȚIE A DATELOR

5.1. Prin trimiterea formularului de înscriere la concurs, concurentul confirmă că este de acord cu 

următoarele: 

i. regulile acestui concurs și confirmă că le-a citit și că acționează în conformitate cu acestea.

ii. procesarea datelor personale în formularul de înregistrare (nume, prenume, adresa de e-mail,

adresa pentru livrarea premiului și numărul de telefon) în scopul oferirii premiului, pentru orice aspecte

legate de participarea în cadrul Concursului, pentru perioada menționată anterior.

iii. primirea de informații prin e-mail sau contacte telefonice cu privire la acest concurs.

iv. posibila publicare a datelor sale personale - prenumele, prima literă din nume și numele orașului

(de exemplu: Ion P., București) pe lista câștigătoare, care poate fi publicată pe site-ul web al concursului

sau alte canale de comunicare ale Organizatorului.



Concurentul consimte prelucrarea datelor cu caracter personal în măsura specificată mai jos. 

Prin trimiterea formularului de înregistrare, concurentul este de acord cu prelucrarea datelor cu caracter 

personal furnizate în formular (denumite în continuare „Date”) și includerea acestora în baza de date a 

Organizatorului, doar pentru perioada necesară prelucrării, dar nu mai mult de 2 ani, cu excepția cazului 

în care acest consimțământ a fost revocat mai devreme. Datele personale ale concurenților prelucrate 

sunt următoarele: nume, prenume, companie, adresă de e-mail, adresa pentru livrarea premiului, 

număr de telefon. Concurentul poate revoca acest consimțământ în orice moment prin e-mail la 

roxana.stingaciu@noark-electric.com sau prin transmiterea unei cereri scrise trimise la adresa 

Organizatorului. Prin revocarea consimțământului său, concurentul va fi exclus din concurs și, în același 

timp, își pierde dreptul de a câștiga. 

5.2. Participanții au următoarele drepturi cu privire la prelucrările efectuate de către Organizator: 

i. dreptul de acces la datele cu caracter personal prelucrate de către Organizator 

ii. dreptul de a solicita Organizatorului corectarea aceste date, blocarea datele incorecte, ștergerea 

lor, etc. 

Datele cu caracter personal sunt prelucrate, în principal, pentru înregistrarea concurenților, pe Durata 

concursului (de la furnizarea lor în formularul de înregistrare, până la anunțarea rezultatelor concursului, 

sau până la o eventuală retragere scrisă a consimțământului), dar pentru un maxim de 2 ani de la 

furnizarea lor. Organizatorul va prelucra datele cu caracter personal ale participanților enumerate doar 

în scopurile agreate. 

Dacă un participant la concurs solicită informații despre prelucrarea datelor sale personale, 

administratorul și, eventual, procesatorul sunt obligați să furnizeze aceste informații fără întârziere 

nejustificată. Administratorul sau, mai exact, procesatorul va furniza informațiile gratuit, cu excepția 

cazului în care cererea este vădit nejustificată sau repetată în mod nerezonabil. 

Orice participant care descoperă sau consideră că operatorul sau procesatorul îi prelucrează datele cu 

caracter personal, ceea ce este contrar protecției vieții private și a vieții personale a concurentului sau 

contrar legii, în special dacă datele cu caracter personal sunt inexacte în ceea ce privește scopul cu 

privire la prelucrarea lor, poate solicita operatorului sau procesatorului o explicație sau înlăturarea 

situației creată (blocarea, corectarea, completarea sau ștergerea datelor cu caracter personal). 

Concurentul are, de asemenea, dreptul de a se adresa administratorului sau procesatorului printr-o 

solicitare legitimă și, dacă aceștia nu le respectă, concurentul poate contacta direct Oficiul pentru 

Protecția Datelor cu Caracter Personal. Concurentul poate revoca acest consimțământ în orice moment 

prin e-mail la roxana.stingaciu@noark-electric.com sau prin depunerea unei cereri scrise la sediul social 

al companiei. Prin revocarea consimțământului său, concurentul va fi exclus din concurs și, în același 

timp, își pierde dreptul de a câștiga. 

 

6. ALTE CONDIȚII ALE CONCURSULUI 

6.1. Adresa de e-mail furnizată de concurent în formularul de înscriere este considerată de Organizator 

ca fiind adresa de e-mail a concurentului. Fiecare concurent poate participa la concurs cu o singură 



adresă de e-mail specifică - dacă organizatorul află contrariul, acest concurent va fi exclus din concurs 

fără despăgubiri. 

6.2. Concurenții participă la concurs știind că nu au dreptul să ceară bani sau alte beneficii în locul 

premiului. Organizatorul nu este obligat în alt mod față de concurenții care participă la concurs și aceștia 

nu au dreptul la alte beneficii din partea Organizatorului decât cele specificate în acest Regulament. 

6.3. Fiecare concurent poate obține maximum 1 premiu pe zi în perioada concursului. În același timp, în 

cazul în care doi sau mai mulți concurenți au același nume de familie și, în același timp, completează în 

formularul de înregistrare aceeași adresă pentru livrarea premiului, aceștia sunt considerați membri ai 

unei singure familii. Numai un membru din fiecare familie poate câștiga premiul. În cazul unui număr 

mai mare de membri ai familiei care participă la concurs, premiul va fi înmânat doar persoanei care a 

fost extrasă anterior. 

6.4. Organizatorul își rezervă dreptul de a înlocui câștigurile declarate cu câștiguri de tip similar și valoare 

corespunzătoare și de a modifica condițiile de acordare a premiilor pentru câștigători sau pentru 

rezerve, mai ales dacă câștigurile nu sunt furnizate unei a treia părți, astfel încât să poată fi acordate 

câștigătorilor în conformitate cu aceste reguli. Câștigurile nu sunt aplicabile din punct de vedere legal. În 

cazul în care premiile sunt nerevendicate, Organizatorul își rezervă dreptul de a anula premiul respectiv. 

6.5. Organizatorul nu este responsabil pentru netrimiterea formularului de înscriere, furnizarea de 

informații incorecte sau inexacte în legătură cu concursul (indiferent dacă este cauzată de factori umani 

sau dificultăți tehnice), pentru orice dificultăți tehnice sau defecte apărute în timpul concursului, viteza 

conexiunii tehnice sau alte posibile deficiențe în legătură cu concursul sau în legătură cu rețeaua de 

internet sau disponibilitatea acesteia pentru concurenți. 

6.6. Organizatorul decide definitiv asupra oricăror reclamații sau obiecții. Organizatorul își rezervă 

dreptul de a scurta, amâna, întrerupe, anula sau modifica unilateral sau completa regulile sale pe 

întreaga durată a concursului fără compensare, prin anunțarea modificării pe site-ul oficial al 

Organizatorului (www.noark-electric.ro) și pe pagina oficială a concursului (link landing page), unde este 

disponibil și Regulamentul complet al concursului. 


