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REGULAMENT OFICIAL 

al campaniei promoţionale „Carduri de fidelitate Tonis” 

1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI PROMOŢIONALE  

1.1. Organizatorul şi emitentul Cardurilor de fidelitate Tonis (denumite in continuare carduri 

de fidelitate) 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”. 

1.2. 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 si DURATA CAMPANIEI  

Campania este organizata pentru toti clientii magazinelor fizice TONIS TRADE S.R.L. in 

vederea promovarii produselor vandute de catre Organizator si se desfăşoară în cadrul 

magazinelor Organizatorului, pe o perioada nelimitata, incepand cu data de 15.12.2021. 

3. CONDIŢII DE ACORDARE A CARDURILOR DE FIDELITATE 

3.1. Cardurile de fidelitate se pot obtine din oricare magazin din reteaua TONIS TRADE din 

Mun. Constanta (exceptand magazinul online), situate  la una din adresele:   Tonis – Bd. 

Ferdinand nr .22; Tonis Showroom - Bd . Aurel Vlaicu nr .135; Tonis-Complex Comercial 

Doraly; Tonis –Complex Comercial Tom, daca sunt indeplinite conditiile prevazute la punctul 

3.5. – 3.7.  

3.2. Cardurile de fidelitate pot fi obtinute de orice persoană fizică majora sau persoana juridică, 

indiferent dacă are sau nu domiciliul/sediul in Romania. 

3.3. Cardurile de fidelitate sunt disponibile in urmatoarele variante:  
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- card fidelitate de 5% reducere la achizitia viitoare; 

- card fidelitate de 7% reducere la achizitia viitoare; 

- card fidelitate de 10% reducere la achizitia viitoare; 

3.5. Pentru obtinerea unui card de fidelitate de 5% reducere la achizitia viitoare, participantul la 

prezenta campanie trebuie sa achizitioneze orice produse din oferta Organizatorului cu o 

valoare cuprinsa intre: 2.500 lei si 5.000 lei. 

3.6. Pentru obtinerea unui card de fidelitate de 7% reducere la achizitia viitoare, participantul la 

prezenta campanie trebuie sa achizitioneze orice produse din oferta Organizatorului cu o 

valoare cuprinsa intre: 5.001 lei si 10.000 lei 

3.7. Pentru obtinerea unui card de fidelitate de 10% reducere la achizitia viitoare, participantul 

la prezenta campanie trebuie sa achizitioneze orice produse din oferta Organizatorului cu o 

valoare de cel putin 10.001 lei. 

3.8. Fiecare card are o valabilitate de 12 luni de la emitere si nu este transmisibil, insemnand 

ca in perioada de valabilitate , doar celui caruia i-a fost acordat acest card poate sa 

beneficieze de reducerea cuprinsa inscrisa pe card, la urmatoarea achizitie. 

4. CONDIŢII  DE  UTILIZARE  A  CARDURILOR  DE  FIDELITATE 

4.1. Cardul de fidelitate poate fi utilizat exclusiv in orice magazin fizic din reţeaua Tonis Trade, 

pentru achiziţia oricăror produse din oferta Organizatorului, inclusiv a celor aflate in promoţie 

sau alte oferte speciale. Cardul de fidelitate nu poate fi utilizat pentru cumpărături din 

magazinul online www.tonis.ro . Cardul odata utilizat pentru a beneficia de reducere este 

predat fizic reprezentantului (sefului de magazin) Organizatorului. 

4.2. Doar celui ce i s-a acordat initial cardul de fidelitate  il poate folosi la achizitia urmatoare. 

4.3. Cardul de fidelitate poate fi folosit o singură dată, intr-o singură tranzacţie. Nu exista o 

limitare pentru valoarea produselor achiziţionate.  
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4.4. Dacă o personă deţine mai multe carduri de fidelitate, aceasta nu poate cumula sau 

insuma reducerile de pe cardurile detinute. Se utilizeaza un singur card de fidelitate per 

tranzactie.  

4.5. Achizitia folosind un card de fidelitate poate contribui , in conditiile prezentului regulament 

, la acordarea unui alt card de fidelitate. 

4.6. Reducerea inscrisa pe  cardul de fidelitate nu poate fi răscumpărata sau restituita. 

4.7. Cardul de fidelitate este valabil 12 luni de la data acordariii, pentru o singură tranzacţie. 

După expirarea perioadei de valabilitate, cardul de fidelitate nu mai poate fi utilizat pentru 

obtinerea reducerii din  contravaloarea  produselor achiziţionate. După expirarea perioadei de 

valabilitate, posesorul cardului de fidelitate nu poate fi indreptăţit la nici un fel de despăgubire 

din partea Organizatorului. Data pană la care este valabil cardul de fidelitate poate fi verificată 

la orice magazin din reţeaua Tonis Trade. 

5. CONDIŢII DE RETUR 

5.1. Odată achiziţionat, un card de fidelitate nu poate fi returnat sau preschimbat in nici un fel. 

5.2. Nu este posibila returnarea produselor achiziţionate din reţeaua de magazine Tonis Trade 

la care a fost aplicata o reducere prin intermediul unui card de fidelitate,  

6. LITIGII 

6.1. Eventualele litigii apărute intre organizator și utilizatorii cardului de fidelitate se vor rezolva 

pe cale amiabilă sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de 

instanțele judecătorești romane competente. 

6.2. Legea aplicabilă este legea romană. 

7. PROTECŢIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

7.1. Tonis Trade S.R.L. este operator de date cu caracter personal in sensul Regulamentului 

(UE) 679/2016 privind protecția persoanelor fizice in ceea ce privește prelucrarea datelor cu 
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caracter personal și libera circulație a acestor date şi abrogarea Directivei 95/46/CE (in 

continuare Regulamentul GDPR). In această calitate, Tonis Trade S.R.L. garantează 

respectarea dispoziţiilor legale cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal. 

7.2. Persoanele fizice ale căror date sunt prelucrate cu ocazia achiziţiei şi/sau utilizării de 

carduri de fidelitate au calitatea de persoane vizate in sensul Regulamentului GDPR. 

7.3. Cu excepția cazului in care legea prevede altfel, Tonis Trade S.R.L. garantează 

respectarea drepturilor persoanelor vizate: 

- dreptul de acces, respectiv dreptul de a obține o confirmare din partea Tonis Trade S.R.L. că 

prelucrăm datele dvs. cu caracter personal, precum și accesul la acestea și furnizarea de 

informații despre modul de prelucrare; 

- dreptul la rectificare care se referă la corectarea, fără intarzieri nejustificate, a datelor cu 

caracter personal inexacte și/sau la completarea datelor incomplete; 

- dreptul la ștergere/dreptul de a fi uitat, adică dreptul de a vă șterge fără intarzieri nejustificate 

datele cu caracter personal colectate, in cazul in care aceste date nu mai sunt necesare pentru 

indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate și nu există alt temei juridic pentru 

prelucrare, datele au fost colectate ilegal sau datele trebuie șterse pentru respectarea unei 

obligații legale; 

- dreptul la restricționarea prelucrării care se aplică in cazul in care (i) dumneavoastră 

contestați exactitatea datelor cu caracter personal, (ii) prelucrarea este ilegală și vă opuneți 

ștergerii datelor cu caracter personal, solicitand in schimb restricționarea prelucrării, (iii) Tonis 

Trade S.R.L. nu mai are nevoie de datele dumneavoastră cu caracter personal, dar 

dumneavoastră le solicitați pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept in instanță, 

(iv) v-ați opus prelucrării pentru intervalul de timp in care se verifică dacă interesele noastre 

legitime in prelucrarea datelor cu caracter personal prevalează asupra drepturilor 

dumneavoastră; 

- dreptul de a vă opune prelucrării, cu excepția cazului in care demonstrăm că avem motive 

legitime pentru a prelucra datele dumneavoastră, motive care prevalează asupra intereselor, 
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drepturilor și libertăților dumneavoastră sau pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui 

drept in instanță; 

- dreptul de portabilitate, respectiv dreptul dumneavoastră de a primi datele cu caracter 

personal pe care ni le-ați furnizat in scopurile indicate in prezenta, intr-un format structurat, 

utilizat in mod curent și care poate fi citit automat, precum și dreptul de a trimite aceste date 

unui alt operator; 

- dreptul de a depune o plangere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Protecției Datelor 

cu Caracter Personal (ANSPDCP); 

- dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automată, inclusiv 

profilarea, care produce efecte juridice asupra dumneavoastră sau vă afectează in mod 

similar, cu excepția cazului in care o astfel de prelucrare este permisă de lege. 

Cu excepția dreptului de a formula o plangere la ANSPDCP, conform celor de mai sus, aceste 

drepturi pot fi exercitate prin trimiterea unei solicitări scrise: 

- prin poștă, la sediul nostru social din Municipiul Constanta, blvd Aurel Vlaicu, nr. 135, cam. 4, 

jud. Constanta. 

- prin e-mail, la adresa de e-mail: Tonis Trade secretariat@tonis.ro. 

Pentru detalierea a cum, cand și de ce vă prelucrăm datele cu caracter personal atunci cand 

achiziționați un produs existent intr-unul din magazinele fizice Tonis Trade S.R.L sau aveți alte 

interacțiuni cu noi, condițiile in care le putem dezvălui altora și cum le păstrăm in condiții de 

siguranță vă rugăm să consultaţi informaţiile publicate pe site-ul nostru, secţiunea Protecţia 

datelor, accesand link-ul : https://tonis.ro/content/politica-de-confidentialitate . 

De asemenea, Nota de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal poate fi 

consultată in orice magazin fizic al Tonis Trade S.R.L..  

8. CLAUZE FINALE 
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8.1. Cardul de fidelitate este un produs acodrat doar participantului ce a indeplinit conditiile 

prezentului regulament, fiind  netransmisibil, neputand fi utilizat de o altă persoană decat cea 

căreia i s-a acordat iniţial. Tonis Trade S.R.L. nu işi asumă răspunderea şi nu va inlocui 

cardul/cardurile de fidelitate  in caz de furt, pierdere, rătăcire sau deteriorare, in aceste situaţii, 

nefiind posibilă nici un fel de despăgubire in legătură cu evenimentul care a condus la 

imposibilitatea de utilizare a cardului de fidelitate de către deţinătorul acestuia. 

8.2. Tonis Trade S.R.L. işi rezervă dreptul de a modifica regulile de utilizare a cardului de 

fidelitate; orice modificare va fi comunicată in scris pe site-ul oficial www.tonis.ro.  

8.3. Prezenta campanie promoţională poate înceta oricand, prin intocmirea unui act aditional la 

prezentul Regulament,  la decizia conducerii societăţii TONIS  TRADE S.R.L., prin publicarea 

acestui act aditional cu o zi inainte de incetare pe www.tonis.ro.,  sau în cazul apariţiei unei 

situaţii de forţă majoră justificată conform  legislaţiei în vigoare. 

8.4. Prin obtinerea/utilizarea unuia sau mai multor carduri de fidelitate clienţii sunt de acord să 

respecte și să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor și condițiilor prezentului 

Regulament. 

8.5. Regulamentul este disponibil, in mod gratuit, oricărui solicitant in magazinele participante 

si  pe site-ul Tonis Trade S.R.L., www.tonis.ro. 

Tonis Trade S.R.L. 

  

14.12.2021 

Director Executiv 

Petică Eugen 

 

Consilier Juridic   Director Economic    Director Comercial         

Toma Virgil    Bucur Angelica    Nicuț Laurentiu          
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