REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI
„TOAMNA MESERIAȘILOR LA STELCO!"
SECŢIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI
Organizatorul Campaniei „Toamna meseriașilor la Stelco!" (denumită în continuare ,,Campania”) este
societatea comercială Stelco SRL, Iași, șos. Ungheni nr. 2, având J22/1162/1993, C.U.I: RO 4107787,
reprezentată legal de către Mihaela Olaru în calitate de Administrator, denumită în continuare
"Organizatorul".
Participanţii la Campanie sunt obligaţi să respecte termenii şi condiţiile prezentului Regulament
oficial (denumit în continuare “Regulamentul oficial”).
Regulamentul oficial este disponibil în mod gratuit oricărui solicitant la sediul Organizatorului
precum și pe site-ul http://www.stelcopal.ro.
Organizatorul îşi rezervă dreptul de a completa şi/sau modifica Regulamentul oficial, completarea
şi/sau modificarea urmând a fi adusă la cunoştinţa publică în modalităţile prevăzute la alineatul mai sus
menţionat.
Campania este organizată și desfășurată în temeiul O.G. nr. 99/2000 privind comercializarea
produselor și serviciilor de piață, republicată.
SECŢIUNEA 2. LOCUL ŞI DURATA DESFĂŞURĂRII CAMPANIEI
Campania „Toamna meseriașilor la Stelco!" începe în data de 01.09.2016 și se încheie în data de
30.11.2016, urmând să fie organizată şi desfăşurată pe teritoriul României.
Organizatorul îşi rezervă dreptul de a prelungi perioada Campaniei pe parcursul derulării acesteia,
dar nu înainte de a anunţa acest lucru în mod public prin modalităţile menţionate în Secţiunea 1 din
Regulamentul oficial.
SECŢIUNEA 3. DREPTUL DE PARTICIPARE
Campania „Toamna meseriașilor la Stelco!" este accesibilă tuturor persoanelor fizice rezidente în
România, care sunt posesorii unui buletin de identitate sau CI, până la data începerii Campaniei, cu excepția
angajaților Stelco precum și soțul/soția și rudele de gradul I și II ale acestora. Pot participa la concurs
persoanele menționate mai sus, care au cumpărat din magazinele Stelco în perioada 01 septembrie 2016 –
30 noiembrie 2016.
SECŢIUNEA 4. MODUL DE DESFĂŞURARE A CAMPANIEI
În perioada 01 septembrie 2016 – 30 noiembrie 2016, clienții care fac cumpărături de minimum
3000 lei+TVA sunt înscriși automat în concurs. Modalitatea de calcul este următoarea:
- premiul 1 se acordă pentru cumpărături de minim 25.000 lei+TVA pe lună;
- premiul 2 se acordă pentru cumpărături de minim 10.000 lei+TVA pe lună;
- premiul 3 se acordă pentru cumpărături de la 3000 lei+TVA pe lună.
Totalul cumpărăturilor se calculează pentru facturi/dispoziții de livrare eliberate pentru aceeași
firmă sau același delegat. Se acordă câte un premiu, o singură dată lunar, fără a se cumula, în limita stocului
disponibil.
SECŢIUNEA 5. PREMIILE OFERITE ÎN CADRUL CAMPANIEI ŞI ACORDAREA PREMIILOR.
Premiul I – Mașină de găurit și înșurubat Bosch sau Black&Decker;
Premiul II – Sticlă whisky sau brandy;
Premiul III – Sticlă de vin Murfatlar sau Beciul Domnesc.
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În cadrul Campaniei nu este posibilă înlocuirea câștigului oferit cu contravaloarea acestuia în bani sau
cu alte beneficii.
În cadrul acestei Campanii premiile vor fi acordate astfel: după încheierea fiecărei luni din perioada
Campaniei se va face clasamentul vânzărilor și cumularea încasărilor pe fiecare client conform secțiunii 4 din
Regulament.
Premiile vor fi acordate tuturor câştigătorilor după confirmarea lor, după verificarea tuturor datelor
personale/fiscale necesare pentru procesul de acordare a premiilor, conform celor oferite de client
şi înregistrate în contabilitate.
SECŢIUNEA 6. ANUNŢAREA ŞI ACORDAREA PREMIILOR
Câștigătorii desemnați vor fi contactaţi prin mijloacele existente(email, telefon), în maxim 2 zile
calendaristice după efectuarea clasamentului lunar, dar nu mai târziu de 10 ale lunii următoare.
Premiile nu vor putea fi acordate câştigătorilor de drept conform condiţiilor prezentului regulament,
în următoarele condiţii:
- dacă persoanele câştigătoare nu au îndeplinit toate condiţiile din prezentul regulament;
- dacă nu pot ori nu vor să urmeze procedura care trebuie îndeplinită pentru a beneficia de premiul câştigat;
- dacă au datorii restante față de Stelco SRL;
- în cazul în care nu răspund în termen de 15 zile încercărilor noastre de ai contacta.

SECŢIUNEA 7. RESPONSABILITATE
Organizatorul Campaniei va acorda premiul persoanei/persoanelor câştigătoare în conformitate cu
specificaţiile acestui regulament. Orice hotărâre asupra Campaniei luată de către Organizator este finală şi
nu se supune niciunui recurs. Organizatorul nu răspunde de veridicitatea și/sau conținutul premiilor. De
asemenea, toate fotografiile din materialele promoționale sunt cu titlu de prezentare,
Organizatorul neavând nicio obligație contractuală.
SECŢIUNEA 8. PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE
Organizatorul se obligă să păstreze confidenţialitatea datelor personale ale participanţilor la
prezenta competiţie în conformitate cu prevederile legii 677 / 2001.
Participarea la Campanie valorează cunoaşterea Regulamentului Oficial şi acordul Participantului cu
acesta, inclusiv cu prevederile acestuia în materia protecţiei datelor cu caracter personal, respectiv cu privire
la prelucrarea datelor lor cu caracter personal şi cu privire la includerea acestor date în baza de date a
Organizatorului Campaniei, înregistrat în baza de date a Autorităţii naţionale de supraveghere a prelucrării
datelor cu caracter personal, în conformitate cu prevederile legale.
Scopul acestei baze de date constă exclusiv în anunţarea publică a Participanţilor câştigători ai
Campaniei şi în respectarea prevederilor legislaţiei fiscale, baza de date urmând a fi distrusă de îndată ce
legislaţia fiscală permite.
Datele personale ale participanţilor vor fi stocate pe server-ul companiei Stelco.
Participanţii la Campanie în calitate de persoane vizate vor fi înştiinţate permanent asupra drepturilor pe
care le au conform Legii 677/2001, respectiv dreptul la informare (art.12), dreptul de acces la date (art.13),
dreptul de intervenţie asupra datelor (art.14) şi dreptul de opoziţie (art. 15).
Participanţii au dreptul de a solicita, printr-o cerere scrisă adresată Organizatorului, modificarea,
ştergerea sau actualizarea datelor personale în conformitate cu prevederile legii 677 / 2001.
Participanţii au dreptul de a obţine de la operator, la cerere şi în mod gratuit pentru o solicitare pe
an, confirmarea faptului că datele care îi privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta şi au de asemenea,
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dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate şi legitime legate de situaţia lor particulară, ca
datele care îi vizează să facă obiectul unei prelucrări.
Adresa de primire a cererilor legate de datele personale este Stelco SRL, cu sediul în Iași, șos.
Ungheni, nr. 2. Anunţarea câştigătorilor poate fi un eveniment public.
Datele câştigătorului se vor păstra în contabilitatea firmei, conform legislaţiei fiscale.
SECŢIUNEA 9. LITIGII
Eventualele litigii apărute între Organizator şi participanţii la Campanie se vor rezolva pe cale
amiabilă sau în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluţionate de instanţele judecătoreşti
competente române din municipiul Iași. Legea aplicabilă este legea română.
SECŢIUNEA 10. ÎNCETAREA ÎNAINTE DE TERMEN A CAMPANIEI
Campania poate înceta înainte de termen, numai în cazul apariţiei unui eveniment ce constituie forţă
majoră, inclusiv în cazul imposibilităţii Organizatorului, din motive independente de voinţa acestora, de a
continua Campania. Situaţiilor avute în vedere mai sus le sunt asimilate şi actele de putere publică ale unei
instanţe competente sau ale altei autorităţi publice competente.
În situaţiile avute în vedere în această Secţiune, Organizatorul nu mai este ţinut la nici o obligaţie
către Participanţi, după cum nu sunt ţinuţi la întoarcerea unei sume băneşti sau plata unei sume băneşti cu
titlu de despăgubire sau altele asemenea. Încetarea înainte de termen a Campaniei urmează a fi adusă la
cunoştinţa publică prin modalităţile prevăzute la Secţiunea 1.
SECŢIUNEA 12. REGULAMENTUL CAMPANIEI
Regulamentul campaniei este disponibil în mod gratuit la sediul Organizatorului și pe site-ul Stelco
http://www.stelcopal.ro.
Prin participarea la acestă Campanie, participanţii sunt de acord să se conformeze acestui
regulament.
S.C. STELCO S.R.L.
Administrator
Mihaela Olaru
Regulament întocmit în data de 31 august 2016.
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