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TONIS TRADE S.R.L. 
B-dul Aurel Vlaicu nr. 135, cam. 4, Mun. Constanţa, Jud. Constanta  
J 13/4030/1994; CIF RO 6513110 
Cap.social 350.000 lei 
 
 

REGULAMENT OFICIAL 
al campaniei promoţionale „Castiga 100 lei zilnic cu Tonis!” 

      
    1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI PROMOŢIONALE 

Organizatorul campaniei „Castiga 100 lei zilnic cu Tonis!”   este societatea TONIS 
TRADE S.R.L., cu sediul social  în mun. Constanţa, b-dul Aurel Vlaicu nr. 135, cam. 4, cod 
poştal 900330, tel/fax 0241 484900, 0241 631100, reprezentată prin Petică Eugen, in 
calitate de Director Executiv, denumită în cele ce urmează „Organizator”. 

Societatea TONIS TRADE S.R.L. va derula campania promoţională pe baza 
prezentului Regulament, întocmit în conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 
99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor pe piata, modificata si republicata. 

Prevederile Regulamentului sunt obligatorii pentru  toti participantii la Campanie. 
Prin participarea la Campanie, fiecare participant declara ca intelege si accepta integral 
prevederile acestui Regulament.  Regulamentul  Campaniei  este  disponibil  in mod  
gratuit   oricarui  solicitant  pe  site-ul www.tonis.ro si in fiecare magazin participant. 

 
2. SCOPUL, DURATA CAMPANIEI ŞI LOCUL DE DESFĂŞURARE 

Campania este organizata pentru toti clientii magazinelor TONIS TRADE S.R.L. 
(inclusiv magazinul online www.tonis.ro) in vederea promovarii produselor vandute 
de catre Organizator si se desfăşoară în România în perioada 12.01.2021, ora 0:00 
– 31.12.2021, ora 23.59. 

 
3.  DREPTUL SI CONDITII DE PARTICIPARE 

     3.1 La această campanie poate participa orice persoana fizica majora cu capacitate de 
exercitiu, sau juridica, in stare de functiune, cu domiciliul/sediul in Romania care: 

a) devine client al societatii TONIS TRADE S.R.L. prin  achitarea  în perioada 
desfășurării campaniei, în sistem retail (cu numerar, card sau virament bancar)  a 
unei facturi de achiziție  produse din magazinele  TONIS TRADE S.R.L.  
participante, indiferent de valoarea acesteia (cu respectarea insa a normelor 
prevazute de legea 70/2015).  

b)  achiziţionează unul sau mai multe produse din cadrul magazinelor societatii 
TONIS TRADE S.R.L. in sistem de leasing financiar, prin finantarea de catre 
colaboratorul Organizatorului, societatea MARCK LEASING IFN S.A., indiferent de 
valoarea contractului de leasing financiar incheiat (cu respectarea insa a normelor 
si procedurilor interne ale finantatorului). 

3.2. Lista magazinelor participante constituie anexa nr. 1 la prezentul Regulament. 
      3.3. Participarea la campania „Castiga 100 lei zilnic cu Tonis!” implică acceptarea 

necondiţionată a prevederilor prezentului Regulament. De asemenea, participarea 
implică acceptarea ca numele, fotografiile şi materialele audio si filmate cu 
câştigătorii campaniei să poată fi făcute publice şi folosite în scop publicitar. 

       3.4. Nu pot participa la această campanie publicitară angajaţii grupului de firme 
TONIS TRADE, ai finantatorului MARCK LEASING IFN S.A., angajatii oricaror 
companii implicate  in  realizarea activitatilor legate de organizarea  si desfasurarea 
Campaniei, precum şi sotii/sotiile, afinii si rudele acestora de gradul I si II. 

 
 

http://www.tonis.ro/
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4. MECANISMUL CAMPANIEI PROMOŢIONALE 
          Persoanele care doresc să participe la această campanie trebuie să viziteze reţeaua 

de magazine TONIS TRADE participante si să achiziţioneze produse în condiţiile 
art.3.1. 
Pentru a participa la tragerea la sorti a castigatorilor campaniei, clienţii care 
îndeplinesc condiţiile de mai sus, trebuie sa se asigure ca: 
- factura pentru achizitia de produse din magazinele TONIS TRADE participante 

a fost achitata cu numerar, cu cardul bancar, sau prin virament bancar, in contul 
societatii TONIS TRADE S.R.L. (pentru clientii cu achizitia in sistem retail); 

- contractul de leasing financiar a fost semnat in mod valid, furnizand toate 
acordurile, documentele si informatiile necesare (pentru clientii cu achizitia in 
sistem leasing financiar); 

- au furnizat in mod real si corect datele  solicitate pentru intocmirea 
facturii/contractului de leasing financiar:  

▪ Nume si Prenume; Seria si Nr. B.I/C.I; CNP (pentru persoane 
fizice) CUI (pentru persoanele juridice); 

▪ Denumire si nr. inregistrare la Registrul Comertului si CUI; 
(pentru persoane juridice) 

▪ Adresa domiciliu sau Resedinta (Sediu); 
▪  Număr de  Telefon; 

Numerele facturilor astfel achitate de catre clientii participanti precum si numerele 
contractelor de leasing financiar intocmite vor fi inscrise intr-un tabel ce se va 
intocmi zilnic din care se va extrage castigatorul zilei respective, extragerea avand 
loc in ziua lucratoare urmatoare (luni-vineri). 

Orice client poate achizitiona oricate produse si achita oricate facturi, având 
astfel mai multe sanse de a fi desemnat castigator al premiului zilnic.  

Clientii ce achizitioneaza produse in sistem leasing financiar pot incheia mai 
multe contracte intr-o zi, numai daca procedurile finantatorului le permite. 

      
5. CONDIŢII DE VALIDITATE 

a) Pentru ca un numar de factura să fie considerat valid, trebuie respectate 
simultan următoarele condiţii: 

- factura să fie intocmita corect şi complet conform art.4; 
- factura respectiva a fost achitata cu numerar, cu cardul bancar sau prin 

virament bancar, in contul societatii organizatoare; 
- participantul trebuie sa indeplineasca conditiile de participare; 
- datele oferite de participant să permită identificarea şi apelarea acestuia.  

b) Pentru ca un numar de contract de leasing financiar să fie considerat valid, 
trebuie respectate simultan următoarele condiţii: 

- Contractul de leasing financiar să fie intocmit in mod valid şi complet conform 
art.4; 

- participantul trebuie sa indeplineasca conditiile de participare; 
- datele oferite de participant să permită identificarea şi apelarea acestuia.  
 

6. PREMIILE CAMPANIEI PROMOTIONALE 
Organizatorul va acorda urmatoarele premii: 
6.1 .Pentru facturile emise si contractele de leasing financiar intocmite in fiecare din 

zilele lucratoare din perioada 12.01.2021 – 31.12.2021, se va acorda in 
urmatoarea zi lucratoare, prin tragere la sorti, cate un premiu constand in suma 
de 100 lei.  

6.2 . Facturile si contractele de leasing financiar din zilele de sambata si duminica 
sau sarbatori legale vor fi incluse in lista (tabelul) facturilor/contractelor de vineri, 
respectiv a ultimei zile lucratoare anterioare sarbatorii legale. 
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6.3 . Tragerea la sorti a premiilor zilnice ale Campaniei va  avea loc  in incinta 
Magazinului Showroom Tonis Trade situat in mun. Constanta, bdul Aurel Vlaicu, 
nr. 135, jud. Constanta. 

6.4  Astfel, pe baza facturilor si contractelor de leasing financiar  participante, vor fi 
desemnati 248 de castigatori ai campaniei. 

 Modalitatea efectivă de acordare a premiilor zilnice este prevazuta in cap. 7 al 
prezentului Regulament.  
 Valoarea totală a premiilor oferite în cadrul Campaniei este de 24.800 lei. 
 Valoarea acestor premii nu include impozitele aferente acordarii lor, impozite care vor fi 
suportate de Organizator. 
  
  

7. PROCEDURA TRAGERII LA SORŢI 
7.1. Pentru organizarea tragerii la sorți zilnice a facturilor si a contractelor de leasing 

financiar  participante, se va intocmi in dimineata zilei lucratoare urmatoare datei emiterii 
facturii, un tabel cu numarul facturilor emise si achitate de catre clientii validati, respectiv 
cu numarul contractelor de leasing financiar de la  toate magazinele participante. Prima 
extragere a castigatorului primului premiu de 100 lei va fi organizata in 13.01.2021, pentru 
facturile emise si validate si contractele intocmite in data de 12.01.2021. Departamentul 
Contabilitate al Organizatorului se va ocupa de validarea facturilor si a contractelor si 
intocmirea tabelului zilnic al numerelor facturilor si contractelor participante, pana la ora 
11:00,  in ziua  extragerii. 

7.2.  Incepand cu 13.01.2021, tragerea la sorţi a numarului facturii/contractului 
câştigător si implicit a castigatorului zilnic al premiului de 100 de lei,  se va efectua in 
incinta Magazinului Showroom Tonis Trade situat in mun. Constanta, bdul Aurel Vlaicu, nr. 
135, jud. Constanta de catre unul dintre clientii ce se afla in interiorul magazinului, ales 
aleatoriu de catre Seful de Magazin/Loctiitorul acestuia, in intervalul orar 11.00-15.00. 

7.3. Facturile si contractele de leasing financiar din zilele de vineri, sambata si 
duminica vor participa la tragerea la sorti organizata in ziua de luni a saptamanii 
urmatoare. Facturile emise si contractele intocmite in ziua de luni vor participa la tragerea 
la sorti in ziua de marti, facturile emise si contractele intocmite in ziua de marti vor 
participa la tragerea la sorti in ziua de miercuri, s.a.m.d.. Exceptie fac facturile emise si 
contractele intocmite in zilele de sarbatori legale (din magazinele situate in centrele 
comerciale si site-ul tonis.ro) , care vor participa la tragerea la sorti in ziua lucratoare 
urmatoare, fiind insa incluse in lista (tabelul) ultimei zile lucratoare anterioare sarbatorii 
legale. 

7.4. Imediat dupa alegerea/extragerea numarului facturii sau contractului castigator de 
catre clientul aleatoriu aflat in magazin, se va intocmi un proces verbal cu datele civile 
ale celui ce a efectuat extragerea, reprezentantul din partea Organizatorului si datele 
de identificare ale facturii/contractului si clientului desemnat castigator precum si şi 
numarul de telefon al acestuia. 
7.5. Organizatorul îşi rezervă dreptul ca, în baza prevederilor art.5 al Regulamentului, 
să valideze/invalideze numarul facturii sau contractului extras. 
 7.6. Ulterior intocmirii procesului verbal al extragerii si a validarii clientului castigator, 

acesta va  fi contactat telefonic, de catre reprezentantii Organizatorului, pentru a fi anuntat 
ca a castigat premiul zilnic al campaniei. In cazul in care acesta nu va putea fi contactat 
(nu raspunde când este apelat de doua ori intr-un interval de o ora, sau are telefonul 
inchis, are numarul gresit sau nealocat), se va proceda la reluarea operatiunilor de 
extragere, conf. Art. 7.2. - 7.4., de îndata, până la desemnarea unui câstigator. 
 7.7. Castigator al premiului zilnic este participantul care: 
 -  indeplineste conditiile prezentului regulament (art. 3.1, 4 si 5); 
 - pune la dispozitia Organizatorului numarul sau de telefon valid. 
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 -  numele/denumirea si datele de identificare ale acestuia se regasesc pe factura sau 
contractul al carui număr este extras conform procedurii prevazute la art. 7.1.- 7.4.; 
 -  raspunde la telefon cand este sunat de catre reprezentantii Organizatorului. 
 7.8. Participantii sunt de acord ca,  in cazul in care numarul facturii sau contractului lor 
a fost extras ca fiind castigator, dar nu au raspuns la telefon  in intervalul orar 11:00-15:00 
sau au avut telefonul inchis/numarul de telefon transmis gresit, nu au nici un drept de 
revendicare a premiului zilnic.  
 7.10. Organizatorul are obligatia de a face publice numele castigatorilor si castigurile 
acordate. Anunţarea câştigătorilor premiilor campaniei va fi realizată incepand cu data 
primei extrageri, prin intermediul paginii web proprii www.tonis.ro, a paginilor proprii  de pe 
retelele de socializare Facebook si Instagram,  precum si prin intermediul altor mijloace de 
informare, dar si in magazinele TONIS TRADE participante. 
  

8. ACORDAREA SI REVENDICAREA PREMIILOR 
8.1. Premiile castigate (suma de 100 lei zilnic) vor fi  acordate dupa minim 24 de ore de 

la extragere,  personal câştigătorului, sau reprezentantului legal al acestuia,  in numerar la 
magazinul Showroom al Organizatorului situat in mun. Constanta, bdul. Aurel Vlaicu, nr. 
135, jud. Constanta, in zilele lucratoare, in intervalul orar 09:00 – 17:00. 

8.2. Înmânarea oricarui premiu al campaniei se va face în baza unui Proces-verbal de 
predare-primire semnat intre organizator si câştigător, respectiv a unei dispozitii de plata  
emisa de TONIS TRADE pe numele câştigătorului desemnat (se va furniza o chitanta de 
incasare de catre persoanele juridice).  
 8.3. Revendicarea premiilor zilnice de catre participantii desemnati castigatori, cu 
respectarea conditiilor prezentului regulament, se va face in maximum 30 de zile 
calendaristice de la data extragerii numarului facturii aferente. 
  

9. TAXE ŞI IMPOZITE 
 Organizatorul va fi răspunzător pentru plata taxelor, impozitelor sau altor obligaţii 
fiscale legate de premiile oferite, indiferent de valoarea premiilor pe care fiecare dintre 
clienti il castiga, având obligatia sa il calculeze si sa il vireze la bugetul de stat conform 
prevederilor Coduui Fiscal, cu completările şi modificările ulterioare. 
 Astfel, câştigătorii premiilor campaniei sunt exonerati de plata vreunor sume cu titlul de 
impozit pe venit/câstig. 

 
10. REGULAMENTUL CAMPANIEI  
10.1. Regulamentul oficial al Campaniei este autentificat la un notar public inainte de 

inceperea acesteia şi va putea fi consultat oricând pe situl www.tonis.ro,  la sediul 
societăţii, precum si  la oricare din magazinele societatii TONIS TRADE S.R.L. 

10.2. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a efectua modificări asupra prezentului 
Regulament, prin acte aditionale, cu condiţia autentificării acestora cu o zi înainte de 
aplicare. 

10.2. Prezenta campanie promoţională poate înceta înaintea perioadei prevăzute de 
prezentul Regulament la decizia conducerii societăţii TONIS  TRADE S.R.L. sau în cazul 
apariţiei unei situaţii de forţă majoră justificată conform  legislaţiei în vigoare. 
 

11. LITIGII 
           Eventualele litigii apărute între organizator şi participanţii la această campanie 
promoţională vor fi soluţionate pe cât posibil pe cale amiabilă, în caz contrar fiind de 
competenţa instanţelor judecătoreşti de la sediul Organizatorului. 
 

12.  NOTA DE INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER 
PERSONAL 

http://www.tonis.ro/
http://www.tonis.ro/
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Organizatorul va prelucra datele cu caracter personal ale participantilor in 
conformitate cu Regulamentului European General de Protecție a Datelor (GDPR), avand 
calitatea de Operator, asigurand totodata informarea și luarea acordului participanților 
privind prelucrarea datelor cu caracter personal, in conformitate cu prevederile legale. 

(1) Datele Operatorului. 
Puteți contacta societatea noastra printr-o cerere scrisa, semnata si datata la 

adresa: TONIS TRADE S.R.L., mun. Constanţa, b-dul Aurel Vlaicu nr. 135, cam. 4., sau 
prin E-mail: sectretariat@tonis.ro  . 

(2) Ce surse și date folosim? 
Procesăm datele personale pe care le primim de la participanții la prezenta 

Campanie prevazuti la art. 3.1.  
Datele personale relevante prelucrate sunt următoarele: 
• Date personale (numele, prenume) 
• Date de contact (număr de telefon, adresa de e-mail) 
• Datele colectate pentru a ne îndeplini obligațiile rezultând din Campania 

promoționala (de exemplu datele privind livrarea bunurilor achizitionate/acordarea 
premiilor și menținerea unei evidențe fiscale corecte) 

(3) Scopul prelucrării și baza legală 
Prelucrăm datele personale în conformitate cu prevederile Regulamentului 

European General de Protecție a Datelor (GDPR), în următoarele scopuri: 
a. Pentru îndeplinirea obligațiilor contractuale [articolul 6, alineatul (1b) din GDPR]. 

Datele sunt procesate pentru a ne îndeplini obligațiile decurgând din organizarea și 
participarea la campania promoționala, respectiv acordarea premiilor. Scopul procesării 
datelor va fi orientat în primul rând către acordarea premiilor și poate include evaluarea 
nevoilor, consultarea și inlesnirea achizitiilor de produse din magazinele participante. 

b. În cadrul intereselor de echilibrare (articolul 6 (1 f), GDPR) 
Dacă este necesar, vom procesa datele dvs. nu doar pentru pentru îndeplinirea 

efectivă a obligațiilor decurgând din campania promoționala, dar și pentru a proteja 
propriile interese legitime. 

• Publicitate, marketing sau cercetare de piață și de opinie, dacă nu v-ați opus 
utilizării datelor dvs. în acest scop. 

• Formularea de acțiuni in pretenții și apărarea în litigii. 
• Prevenirea și clarificarea actelor infracționale. 
• Măsuri de management al afacerii și măsuri de dezvoltare a produselor și 

serviciilor. 
c. Pe baza consimțământului dvs. (articolul 6 (1a) GDPR) 
Dacă ne-ați dat consimțământul dvs. de a procesa date cu caracter personal în 

anumite scopuri, va fi legal să facem această prelucrare pe baza consimțământului 
acordat de dumneavoastră. Consimțământul poate fi retras în orice moment. 

d. Pe baza prevederilor legale (articolul 6 (1 c) GDPR) sau a interesului public 
(articolul 6 (1e) GDPR) 

În plus, suntem obligați să îndeplinim diferite cerințe legale fiscale. Motivele 
procesării datelor includ confirmarea identității și a vârstei, prevenirea fraudei și spălării 
banilor, îndeplinirea cerințelor de verificare și notificare stabilite de legislația fiscală și 
evaluarea și gestionarea riscurilor. 

(4) Cine are acces la datele personale ale participanților 
Angajații Organizatorului care au nevoie de acces la datele dvs. pentru a putea 

îndeplini cerințele contractuale și legale, vor primi acces la datele participantilor.  
Ni se permite să transmitem date cu caracter personal dacă prevederile legale 

solicită acest lucru, dacă ne-ați dat consimțământul dvs. pentru acest lucru. Beneficiarii 
potențiali ai datelor cu caracter personal în aceste condiții include organe și instituțiile 
publice dacă există o obligație statutară sau oficială de a face acest lucru. 

(5) Transferul datelor 

mailto:sectretariat@tonis.ro
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Datele dvs. nu vor fi trimise către locații din cadrul sau din exteriorul Uniunii 
Europene. 

 (6) Durata păstrării datelor personale 
Procesăm și stocăm datele dvs. personale atâta timp cât este necesar pentru a ne 

îndeplini obligațiile din organizarea campaniei promoționale și cele legale, dar nu mai mult 
de 6 luni pentru participantii declarati castigatori si nu mai mult de o luna pentru cei 
necastigatori. 

În cazul în care datele nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea obligațiilor 
contractuale sau legale, acestea vor fi șterse periodic, cu excepția cazului în care este 
necesară o prelucrare temporară ulterioară în următoarele scopuri: 

• Îndeplinirea datoriei de a păstra datele în conformitate cu Codul Fiscal, care impun 
păstrarea și documentarea datelor privind reținerea și virarea impozitelor pe o perioadă de 
5 ani. 

(7) Drepturile persoanei vizate 
Fiecare participant, in calitate de persoană vizată are dreptul: 
• de acces la datele personale în conformitate cu articolul 15 GDPR, 
• de rectificare a datelor personale în conformitate cu articolul 16 din GDPR, 
• de ștergere a datelor personale în conformitate cu articolul 17 GDPR, 
• să stabilească restricții de prelucrare a datelor personale în conformitate cu 

articolul 18 GDPR, 
• să se opună prelucrarii, în conformitate cu articolul 21 GDPR, 
• dreptul la portabilitatea datelor în conformitate cu articolul 20 GDPR. 
Vă puteți retrage consimțământul privind prelucrarea datelor dvs. personale de către 

noi în orice moment, printr-o notificare adresată prin email sau poștă la adresa menționată. 
(8) Obligația de furnizare date 
Trebuie să ne furnizați datele personale necesare pentru a asigura participarea la 

campania promotionala și să ne permiteți îndeplinirea obligațiilor noastre asumate sau 
când legea ne obligă să colectăm aceste date. 

(9) Profiling 
Nu automatizăm prelucrarea datelor dvs. în scopul de a evalua anumite aspecte ale 

dvs. într-un mod personal (profilarea). 
(10) Informații despre dreptul dvs. la opoziție în temeiul articolului 21 GDPR 
a. Dreptul la opoziție în cazuri individuale 
Aveți dreptul, în orice moment, să renunțați la orice procesare a datelor dvs. 

personale care are loc în baza articolului 6 (1 e) GDPR (prelucrarea datelor în interes 
public) și a articolului 6 alineatul (1f) al GDPR (procesare de date în scopul echilibrării de 
interese) din motive legate de situația dvs. particulară; acest lucru se aplică și în sensul 
articolului 4, punctul 4 al GDPR. 

Dacă va exercitați dreptul la opoziție, nu vom mai procesa datele dvs. personale 
decât dacă putem dovedi că există motive întemeiate legitime pentru prelucrare care 
prevalează interesele, drepturile și libertățile dvs. sau atunci scopul procesării este acela 
de a afirma, de a exercita sau de a întâmpina plângeri juridice. 

b. Dreptul de a renunța la prelucrarea datelor în scopuri publicitare directe 
În cazuri individuale, vom procesa datele dvs. personale în scopuri publicitare 

directe. Aveți dreptul să renunțați la prelucrarea datelor dvs. personale în scopuri de 
publicitate în orice moment; acest lucru se aplică și creării de profiluri, dacă aceasta este 
legată de acest tip de publicitate directă. 

Dacă renunțați la prelucrarea datelor dvs. în scopuri publicitare directe, nu vom mai 
procesa datele dvs. personale în aceste scopuri. 

Opoziția poate lua orice formă, dar trebuie trimisă la următoarea adresă: 
TONIS TRADE S.R.L. 
Bdul. Aurel Vlaicu nr. 135, mun. Constanta, Jud. Constanta, Romania 
E-mail: sectretariat@tonis.ro   
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13. CLAUZA FINALA. 
In cazul anularii/returului facturii sau a contractului de leasing financiar, din culpa 
participantului sau la solicitarea acestuia, iar daca acesta a fost desemnat cstigator al 
unui premiu al campaniei, va fi obligat la restituirea premiului acordat in termen de 48 
de ore de la anulare/retur (poate opera deducerea sau compensarea contraprestatiilor, 
dupa caz). 

 
 

                                                TONIS TRADE S.R.L. 
Director Executiv 

Petică Eugen 
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TONIS TRADE S.R.L. 
B-dul Aurel Vlaicu nr. 135, cam. 4, Mun. Constanţa, Jud. Constanta  
J 13/4030/1994; CIF RO 6513110 
Cap.social 350.000 lei 
 
 
 
 

ANEXA 1  
la REGULAMENTUL OFICIAL 

al campaniei „„Castiga 100 lei zilnic cu Tonis!” 
 
 

Lista magazinelor participante: 
 

MAGAZINELE PROPRII 

       Showroom Bulevardul Ferdinand nr.22              
TONIS TRADE– mun. Constanta, B-dul 
Ferdinand nr.22 

Showroom Complex Comercial Tom  
TONIS TRADE SRL – mun. Constanta, B-dul 

Tomis nr. 391 

Showroom Complex Comercial Doraly Mall 
TONIS TRADE SRL – mun. Constanta, Sos. 

Mangaliei nr.82 

Showroom Blvd Aurel Vlaicu 
TONIS TRADE SRL – mun. Constanta, B-dul 

Aurel Vlaicu nr.135 

www.tonis.ro 

 
 
 
 
 

                                                TONIS TRADE S.R.L. 
             Director Executiv 

Petică Eugen 
 

 

http://www.tonis.ro/



