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REGULAMENTUL CAMPANIEI  
„Aboneaza-te la newsletter si primesti un discount de 3% din valoarea 

primei comenzi” 

      
    1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI 

1.1. Organizatorul campaniei  „Aboneaza-te la newsletter si primesti un discount 

de 3% din valoarea primei comenzi”   este societatea TONIS TRADE S.R.L., cu 

sediul social  în mun. Constanţa, b-dul Aurel Vlaicu nr. 135, cam. 4, cod poştal 

900330, telefon 0241 484900, reprezentată prin Petică Eugen, in calitate de 

Director Executiv, denumită în cele ce urmează „Organizator”. 

1.2. Societatea TONIS TRADE S.R.L., va derula campania pe baza prezentului 

Regulament, acesta fiind obligatoriu pentru  toti participantii la Campanie. Prin 

participarea la Campanie, fiecare participant declara ca intelege si accepta integral 

prevederile acestui Regulament.  Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica 

Regulamentul pe parcursul derularii Campaniei, dar nu inainte de a anunta publicul.  

1.3 Pentru aducerea la cunostinta publicului, Regulamentul este intocmit si este 

disponibil, in mod gratuit, oricarei persoane interesate, prin accesarea link-ului 

https://tonis.ro/regulamente . 

2. DURATA CAMPANIEI ŞI LOCUL DE DESFĂŞURARE 

Campania se va desfasura pe intreg teritoriul Romaniei, exclusiv in mediul on-line 

prin accesarea site-ului www.tonis.ro, in perioada 23.01.2023, ora 00:00 – 

28.02.2023, ora 24.00.  

 

3.  DREPTUL SI CONDITII DE PARTICIPARE 

     3.1 Pentru a participa la Campaniei, Participantii trebuie sa indeplineasca cumulativ 

urmatoarele conditii: 

a) sa fie persoane fizice cu domiciliul in Romania; 

b) sa aiba varsta de minimum 16 ani impliniti la data inceperii Campaniei.  

c) sa se aboneze  la newsletterul organizatorului disponibil la adresa 

https://tonis.ro/#footer-top . 

   3.2.  Nu pot participa la aceasta campanie angajaţii grupului de firme TONIS TRADE, 

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. 
 

4. MECANISMUL CAMPANIEI 

   4.1. Persoanele care doresc să participe la aceasta Campanie trebuie să acceseze 

website-ul http://www.tonis.ro pentru a citi si accepta prezentul Regulament, 

precum si pentru a afla informatiile relevante despre Campanie si conditiile de 

participare. 

   4.2. Are dreptul sa participe la Campanie orice persoana fizica care îndeplinește 

condițiile de participare prevazute la cap. 3.1. 

   4.3. Inscrierea in Campanie se realizeaza in mod automat prin abonarea la newsletter-ul 

Tonis. Dupa abonare clientul va primi pe emailul astfel furnizat un cod de discount. 

   4.4. Un participant se poate inscrie in campanie o singura data, cu o adresa de email 

care ii apartine si astfel poate beneficia o singura data de reducerea de 3% . 
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5. DISCOUNTUL  ACORDAT IN CADRUL CAMPANIEI 

  5.1.  Organizatorul va acorda un voucher de reducere (discount) 3 % la prima comanda 

efectuata de clientul care se aboneaza la newsletterul Tonis. 

5.2. Reducerea (discountul) nu se va cumula cu campaniile de reduceri procentuale 

aflate in desfasurare, cu produsele din categoria ”Resigilate” precum si produsele 

din categoria „Sisteme fotovoltaice”. 

5.3. Reducerea (discountul) de 3% nu se aplica achizitiilor din magazinele fizice ale 

Organizatorului. 

5.4. In situatia descoperirii de catre Organizator a unei/unor fraude, acesta are dreptul de 

a elimina participantului care a fraudat. Daca frauda este descoperita ulterior datei 

plasarii comenzii, dar anterior expedierii/predarii produsului achizitionat, 

Organizatorul este in drept a descalifica  participantul care a fraudat. 

 

6. REGULAMENTUL CAMPANIEI 

6.1. Regulamentul oficial al Campaniei este disponibil in mod gratuit si poate fi 

descarcat de catre orice solicitant prin accesarea link-ului https://tonis.ro/regulamente  . 

6.2. Organizatorul isi rezerva dreptul de incetare a Campaniei in orice moment al 

acesteia si/sau schimbare a regulilor de participare, obligandu-se totodata sa faca publica 

hotararea sa in acest sens prin publicarea unui act aditional sau anunt pe pagina 

https://tonis.ro/regulamente . 

6.3. Organizatorul nu este raspunzator de erorile ivite din cauza functionarii 

defectuoase a serviciilor de internet (de exemplu, dar fara a se limita la mesaje care nu 

ajung la destinatie din cauza unor erori care nu tin de Organizator, functionarea 

necorespunzatoare ori nefunctionarea temporara a serviciilor de internet etc.). 
  

7. LITIGII 

  7.1. Eventualele litigii apărute între organizator şi participanţii la aceasta campanie 

vor fi soluţionate pe cât posibil pe cale amiabilă, în caz contrar fiind de competenţa 

instanţelor judecătoreşti de la sediul Organizatorului. 

 7.2. Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de 

frauda a acestei Campanii, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea 

sau costurile acestei Campanii. 
       

8. NOTIFICARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER 

PERSONAL. CONFIDENTIALITATEA DATELOR 

8.1 Prin inscrierea la newsletter si implicit in campanie, participantii sunt de acord si 

se obliga sa respecte prevederile imperative ale prezentului Regulament. 

8.2. Categorii de date cu caracter personal procesate in cadrul Campaniei: 

In cadrul Campaniei, Organizatorul, in calitate de Operator va colecta de la 

participanti urmatoarele categorii de date cu caracter personal: 

a) Nume si prenume; 

b) adresa de email; 

c) La efectuarea comenzii :adresa livrare; 

d) La efectuarea comenzii :Telefon; 

8.3. Scopul procesarii 

Datele cu caracter personal ale participantilor la Campanie vor fi prelucrate de catre 

Operator in vederea: 

a) Organizarii si desfasurarii Campaniei; 
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b) Atribuirii reducerilor si indeplinirii obligatiilor fiscale si financiar contabile ale 

Operatorului. 

8.4 Temeiul juridic al prelucrarii 

a) Datele vor fi prelucrate in temeiul consimtamantului si/ sau al interesului legitim, 

prin acceptarea de catre persoana vizata a Regulamentului si a anexelor la acesta, 

pentru indeplinirea obligatiilor legale care incumba organizatorului in contextul 

desfasurarii campaniei, inclusiv a obligatiilor in materie fiscala, precum si in materie 

de arhivare.  

b) Prelucrarea datelor este necesara pentru derularea campaniei, respectarea 

cerintelor legale si a celor din regulamentul acesteia, cat si pentru acordarea 

discountului. Refuzul furnizarii datelor poate avea drept consecinta imposibilitatea 

organizatorilor de a respecta obligatiile legale care ii revin si imposibilitatea acestora 

de a va oferi serviciile. 

8.5 Destinatarii datelor cu caracter personal 

a) Datele cu caracter personal colectate in cadrul Campaniei de catre Operator vor 

putea fi dezvaluite autoritatilor, in cazurile in care Operatorul trebuie sa respecte 

obligatiile impuse de legislatia in vigoare privind declararea si plata impozitelor 

aferente. 

b) Datele participantilor vor fi prelucrate atat cat este necesar pentru realizarea 

scopurilor de prelucrare mentionate mai sus.  

8.6 Perioada de stocare a datelor cu caracter personal 

a) Datele cu caracter personal ale participantilor vor fi stocate de catre Operator 

conform prevederilor legale aplicabile in materie financiar-contabila (de ex., în cazul 

documentelor justificative financiar-contabile pentru care termenul de păstrare 

prevăzut de lege este de 10 ani de la data încheierii exerciţiului financiar în cursul 

căruia au fost întocmite). 

b) La expirarea perioadei de stocare a datelor cu caracter personal, Operatorul va 

sterge/distruge aceste date de pe mijloacele de prelucrare si stocare. 

8.7 Drepturile persoanelor vizate 

In vederea asigurarii unei prelucrari echitabile si transparente, Operatorul asigura 

participantilor, pe durata Campaniei, urmatoarele drepturi: 

a) dreptul la informare – potrivit caruia persoana vizata are dreptul de a obtine 

informatii cu privire la identitatea operatorului, a scopului in care se face prelucrarea 

datelor, precum si orice alte informatii suplimentare impuse de lege;  

b) dreptul de acces la date – potrivit caruia persoana vizata are dreptul de a obtine de 

la Organizator, la cerere si in mod gratuit confirmarea faptului ca datele care ii 

privesc sunt sau nu sunt prelucrate de catre Organizator  

c) dreptul de interventie asupra datelor - potrivit caruia persoana vizata are dreptul de 

a obtine de la Organizator, la cerere si in mod gratuit: a) dupa caz, rectificarea, 

actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conform legii, 

in special a datelor incomplete sau inexacte; b) dupa caz, transformarea in date 

anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma legii; c) realizarea notificarii 

catre terte persoane carora le-au fost dezvaluite datele, a oricarei operatiuni efectuate 

daca o asemenea notificare nu se dovedeste imposibila sau nu presupune un efort 

disproportionat fata de interesul legitim care ar putea fi lezat ; 

d) dreptul de opozitie – potrivit caruia persoana vizata are dreptul de a se opune in 

orice moment, in mod gratuit si fara nici o justificare, ca datele care o vizeaza sa fie 

prelucrate in scop de marketing direct, in numele operatorului sau al unui terţ, sau sa 
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fie dezvaluite unor terţi intr-un asemenea scop, cu exceptia cazurilor in care exista 

dispozitii legale contrare  

e) dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale – potrivit caruia persoana vizata 

are dreptul de a cere si de a obtine: a) retragerea sau anularea 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 sale, precum si competenta profesionala, 

credibilitatea, comportamentul sau alte asemenea aspecte b) reevaluarea oricarei alte 

decizii luate in privinta sa, care o afecteaza in mod semnificativ, daca decizia a fost 

adoptata exclusiv pe baza unei prelucrari de date care intruneste conditiile prevazute 

la lit a)  

f) dreptul de a se adresa justitiei – potrivit caruia persoana vizata se poate adresa 

justitiei pentru apararea oricaror drepturi garantate de Regulamentul 2016/679, fara a 

se aduce atingere posibilitatii de a se adresa cu plangere autoritatii de supraveghere.  

g) dreptul de a depune o plangere in fata Autoritatii Nationale de Supraveghere a 

Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal. 

Participantii isi pot exercita drepturile mentionale anterior printr-o cerere scrisa, 

datata, semnata si adresata Operatorului la adresa: Mun. Constanta, Bd. Aurel Vlaicu, 

nr. 135, cam. 4, Jud. Constanta. 

E-mail: secretariat@tonis.ro . 

8.8 Protectia datelor cu caracter personal apartinand copiilor 

a) Intrucat la Campanie pot participa exclusiv persoanele fizice cu varsta de minim 

16 ani la data inceperii Campaniei, nu vor fi prelucrate si stocate date apartinand 

persoanelor cu varsta mai mica de 16 ani. In situatia in care Operatorul/ 

Imputernicitul primeste date cu caracter personal apartinand persoanelor cu varsta 

mai mica de 16 ani, aceste date vor fi imediat sterse/ distruse de pe mijlocele de 

prelucrare si stocare ale Operatorului/ Imputernicitului. In cazul in care un parinte 

sau un titular al autoritatii parintesti notifica prelucrarea unor date cu caracter 

personal apartinand unor persoane cu varsta mai mica de 16 ani, Operatorul va 

sterge/ distruge imediat aceste date de pe mijlocele de prelucrare si stocare. 

8.9. Modificarea politicii de prelucrare a datelor cu caracter personale 

a) Operatorul are dreptul de a modifica prezenta Anexa la Regulament oricand pe 

durata desfasurarii Campaniei, numai in cazul in care se descopera masuri mai 

eficiente pentru protejarea si securizarea datelor cu caracter personal ale persoanelor 

vizate si fara a afecta drepturile si libertatile acestora. Orice astfel de modificare va fi 

publicata pe site-ul Operatorului si/ sau al Campanei, respectiv va fi adusa la 

cunostinata Participantilor prin aceleasi mijloace prin care au fost incunostintate cu 

privire la Regulament. 
 

 

Intocmit azi, 20.01.2023, la sediul social al Organizatorului. 

 

TONIS TRADE S.R.L. 

Director Executiv 

Petică Eugen  


