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

REGULAMENT OFICIAL 
al campaniei promoţionale „Black Friday 2021” 

      
1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI PROMOŢIONALE 

Organizatorul campaniei „Black Friday 2021”   este societatea TONIS TRADE 
S.R.L., cu sediul social  în mun. Constanţa, b-dul Aurel Vlaicu nr. 135, cam. 4, jud. 
Constanta, cod poştal 900330, tel/fax 0241 484900, 0241 631100, reprezentată prin 
Ștefănescu Dragoș-Florin, in calitate de administrator, denumită în cele ce urmează 
„Organizator”. 

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. DURATA CAMPANIEI ŞI LOCUL DE DESFĂŞURARE 
Campania se desfasoara pe https://tonis.ro/  si in magazinele din municipiul Constanta 

ele societatii Tonis Trade S.R.L. 
Perioada de desfasurare a Campaniei (“Durata Campaniei”): 
• Campania se desfasoara online in perioada 01.11.2021 ora 00:00 pana pe 

30.11.2021 ora 23:59; 
• Campania se desfasoara in magazine in perioada 01.11.2021 - 30.11.2021, 

conform programului fiecarui magazin. 
3. DREPTUL DE PARTICIPARE 
3.1. La aceasta campanie poate participa orice persoana fizica sau juridica, rezidenta 

in Romania, cu varsta de 18 ani (implinita la data inceperii campaniei), cu capacitate 
deplina de exercitiu. 

Pentru a asigura disponibilitatea stocului de produse participante in prezenta 
campanie, Organizatorul isi rezerva dreptul de a limita cantitatea de produse care poate fi 
achizitionata de fiecare comparator persoana fizica sau juridica, dupa cum urmeaza: 

- Persoanele juridice si fizice pot achizitiona maximum un produs participant in 
campanie pe fiecare comanda sau factura pe zi. 

- Nu exista o limitare asupra numarului de comenzi sau facturi ce pot fi 
lansate/intocmite pe Durata Campaniei. 

3.2. Participarea la campania „Black Friday 2021” implică acceptarea necondiţionată a 
prevederilor prezentului Regulament.  

3.3. Nu pot participa la această campanie angajaţii societatii TONIS TRADE S.R.L., 
precum şi sotii/sotiile, rudele si afinii acestora de gradul I si II. 

 
4. INFORMATII PRIVIND PRODUSELE PARTICIPANTE IN CAMPANIE  
Produsele participante in Campanie: toate produsele participante in campanie vor fi 

semnalizate: 
- pe site-ul https://tonis.ro/   prin bannere si pagina dedicata campaniei; 

http://www.tonis.ro/
https://tonis.ro/
https://tonis.ro/
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- in toate magazinele TONIS TRADE, prin eticheta de pret speciala “Black Friday” si 
materiale publicitare. 

Produsele comandate vor fi livrate in termen de 2-5 zile lucratoare de la confirmarea 
comenzii, in functie de volumul livrarilor programate si disponibilitatea curierilor. In orice 
caz, va vom informa asupra preluarii coletelor dumneavoastra si statusului livrarii. 

Ofertele sunt valabile in limita stocului disponibil, in conditiile respectarii limitei 
cantitative de achizitie prevazute la art. 3.1. din prezentul Regulament. 
      

5. CONDIŢII GENERALE 
a) Organizatorul isi rezerva dreptul, la discretia sa absoluta, de a descalifica orice 

persoana care falsifica procedura de inregistrare sau functionare a Campaniei, 
care incalca prezentul Regulament, care actioneaza intr-un mod lipsit de etica 
sau perturbator sau care se determina ca actioneaza cu intentia de a deranja, 
abuza, ameninta sau hartui orice persoana. 

b) Utilizarea, in orice mod, a unor metode frauduloase de inscriere in Campanie, 
va atrage anularea tuturor inregistrarilor prin aceste metode, iar persoanele 
care folosesc aceste metode vor fi descalificate. 

c) Daca, din orice motiv, aceasta Campanie nu se poate desfasura conform 
planificarii datorita unor cauze aflate in afara controlului Organizatorului, fraudei, 
problemelor tehnice, sau orice alte cauze care, in opinia Organizatorului, corup 
sau afecteaza administrarea, securitatea, corectitudinea, integritatea sau 
desfasurarea corespunzatoare a Campaniei, Organizatorul isi rezerva dreptul 
de a anula, inceta, modifica sau suspenda Campania. In situatia in care 
Campania inceteaza din cauza fortei majore, fraudei sau a dificultatilor tehnice 
inainte de finalul Perioadei Campaniei, se va face un anunt oficial la locatia 
Campaniei. 

d) In niciun caz Organizatorul nu va fi responsabil sau raspunzator pentru niciun 
fel de daune sau pierderi de orice fel, inclusiv daune directe, indirecte, 
incidente, subsecvente sau punitive, rezultate ca urmare a participarii oricarui 
client la acesta Campanie. 

e) Fara a limita cele mentionate mai sus, produsele si serviciile oferite de catre 
Organizator, inclusiv prezenta Campanie, sunt oferite „ca atare”, fara garantii 
suplimentare, explicite sau implicite, fata de cele pe care Organizatorul este 
obligat potrivit legislatiei in vigoare sa le acorde. 
 

  
6. LEGISLATIE SI LITIGII 

 Prezentul Regulament este guvernat de legislatia romana. Daca una dintre clauze va fi 
declarata nula, celelalte clauze nu vor fi afectate si vor continua sa fie valabile si aplicabile 
in conformitate cu legislatia romana. Orice litigiu care decurge din prezentul Regulament 
va fi solutionat de catre instantele competente de la sediul Organizatorului. 
  

7. REGULAMENTUL CAMPANIEI  
Regulamentul de participare / desfasurare a Campaniei este disponibil, gratuit, 

oricarui solicitant la locatia Campaniei/ pagina de internet a Campaniei, cat si la sediul 
Organizatorului, din mun. Constanţa, b-dul Aurel Vlaicu nr. 135, cam. 4, jud. Constanta, 
Romania.  

8. FORTA MAJORA 
Forta majora reprezinta orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau 

prevazut de Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului, din motive independente 
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de vointa sa si a carui aparitie determina imposibilitatea acestuia de a-si indeplini 
obligatiile asumate conform acestui Regulament. 

Daca intervine situatia de mai sus sau apare o alta situatie de forta majora care 
impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului sau continuarea 
Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor pe 
perioada in care indeplinirea obligatiilor va fi impiedicata sau intarziata conform legii. 
 

9. INCETAREA CAMPANIEII  
Prezenta Campanie poate inceta in cazul aparitiei unui eveniment de forta majora sau in 
cazul schimbarii cadrului legislativ astfel incat organizarea si desfasurarea Campaniei sa 
presupuna cresterea bugetului alocat acestui proiect. 
 

10.  NOTĂ DE INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER 
PERSONAL 
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 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. Scopul procesării datelor va fi orientat în primul 
rând către livrarea bunurilor achizitionate 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) 

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

Europene. 
 (6) Durata păstrării datelor personale 
Datele cu caracter personal se pastreaza cat este necesar pentru indeplinirea 

scopurilor pentru care au fost colectate, cu respectarea procedurilor interne privind retentia 
datelor, inclusiv a regulilor de arhivare aplicabile. 

Spre exemplu, datele cu caracter personal colectate pentru scopul Campaniei vor fi 
stocate pe durata acesteia plus o perioada suplimentara de minim 3 ani (cat este termenul 
de prescriptie pentru actiunile in justitie). Cu privire la datele cumparatorilor pentru care 
avem diverse obligatii de raportare si plata a taxelor si impozitelor, acestea vor fi pastrate 
pentru intreaga perioada de arhivare conform regulilor financiar- contabile.  

(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 
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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: secretariat@tonis.ro     
 

11. TEMEIUL LEGAL 
 
Prezentul Regulament este intocmit in conformitate cu prevederile legislatiei nationale 
privind comercializarea produselor si serviciilor, respectiv Ordonanta de Guvern nr. 
99/2000, O.U.G. nr.34/2014 privind drepturile consumatorilor in cadrul contractelor 
incheiate cu profesionistii si legislatia privind protectia persoanelor fizice in legatura cu 
procesarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, legislatia privind 
publicitatea. 
Reclamatiile privind produsele sau serviciile implicate in Campanie dupa finalizarea 
Campaniei in conformitate cu prezentul Regulament nu vor fi luate in considerare si nu vor 
reprezenta raspunderea Organizatorului. 
In caz de tentativa sau fraudare a sistemului Campaniei, abuz sau orice fapte care 
afecteaza imaginea Organizatorului, acesta isi rezerva dreptul de a lua toate masurile 
necesare pentru remedierea situatiei aparute. 
Pentru informatii suplimentare, va rugam sa ne contactati la tel 0241 484.900, sau pe 
adresa de email secretariat@tonis.ro .    
Organizatorul va lua toate masurile necesare pentru desfasurarea Campaniei in conditii 
normale conform celor de mai sus, dar nu isi asuma raspunderea pentru reclamatii, 
contestatii ale participantilor care nu vizeaza incalcarea cadrului legal in vigoare. 
  
 
Intocmit azi, 30.10.2021, la sediul organizatorului. 
 
 
 

TONIS TRADE S.R.L. 
prin administrator 

STEFĂNESCU DRAGOS-FLORIN 
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