REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOȚIONALE
„Summer Days”
Campanie promoţională pentru consumatori
Perioada de desfăşurare a campaniei: 10.07.2017 – 31.08.2017
SECŢIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI PROMOŢIONALE
(1) Campania promoţională „Summer Days” (denumită în continuare „Campania”) este organizată
de S.C Global Tech, S.R.L cu sediul în Iași, Șoseaua Păcurari, nr.86 A, România, CUI 1971141,
atribut fiscal RO, înregistrată la Registrul Comerţului cu nr. J22/1196/1991 și la Autoritatea Naţională
de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal în baza notificării nr. 8695, telefon 0232
225 725, denumită în continuare „Organizatorul” sau „Global Tech”.
(2) Campania se va derula conform regulilor din prezentul regulament (denumit în continuare
„Regulamentul Oficial”), obligatoriu pentru participanţi. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a
modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial, inclusiv durata şi datele/termenele/orele
prezentate în Regulamentul Oficial pe parcursul desfăşurării Campaniei, prin întocmirea unui act
adiţional, urmând ca astfel de modificări să intre în vigoare în termen de 24 de ore de la aducerea la
cunoştinţa publicului, prin publicare pe site-ul www.tools.store.ro sau prin alte mijloace de informare.

SECŢIUNEA 2. TEMEIUL LEGAL
(1) Campania este organizată în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 99/2000
privind comercializarea produselor şi serviciilor pe piaţă.

SECŢIUNEA 3. LOCUL DE DESFĂŞURARE ŞI DURATA CAMPANIEI PROMOŢIONALE
(1) Campania este organizată şi se desfăşoară pe teritoriul României, în perioada 10.07.2017, ora
00:00:00 – 31.08.2017, ora 23:59:59, ora României (denumită în continuare „Perioada Campaniei”),
prin intermediul site-ului www.tools.store.ro, după cum urmează:
Pe toată Perioada Campaniei, mai precis în perioada 10.07.2017, ora 00:00:00 – 31.08.2017, ora
23:59:59, ora României, va fi disponibilă clienților posibilitatea de achizitionare a

produselor

participante la promoție, în limita stocului disponibil. Cadoul afarent fiecărui produs achiziționat va fi
indicat pe „Pagina de produs”.

Contactează-ne la social@tools.store.ro sau tel 0377 100 000

Persoanele a căror valoare a cosului de cumpăraturi va depăși suma de 500 de RON vor participa
automat la tragerea la sorți pentru unul dintre premiile campaniei „Summer Days”.
-

Premiul I - 1 x Tabletă Samsung Galaxy Tab E T561;

-

Premiul II – 10 x Smartwatch iWearDigital A1 cu SIM;

-

Premiul III - 10 x boxă portabilă Bluetooth Esperanza Ritmo EP115.

Achiziția produselor va fi realizată prin intermediul site-ul www.tools.store.ro cu respectarea
mecanismului prevăzut în cadrul Secțiunii 6.
SECȚIUNEA 4. DREPTUL DE PARTICIPARE
(1) Campania este adresată tuturor persoanelor fizice cu domiciliul sau reşedinţa în România, cu vârsta
minimă de 18 ani, împliniţi până la data începerii Campaniei, care achiziţionează produse prin
intermediul site-ului www.tools.store.ro, în Perioada Campaniei, conform conform celor specificate în
Secţiunea 3, secțiunea 6, și care respectă termenii și condițiile Regulamentului Oficial.
(2) La prezenta Campanie nu au dreptul să participe persoanele fizice autorizate, angajaţii Global Tech
S.R.L. şi ai celorlalte societăţi implicate, după caz, precum şi membrii de familie ai acestora (copii,
părinţi, fraţi/surori, soţ/soţie).
(3) Participarea la aceasta Campanie implică cunoașterea și acceptarea integrală, expresă și neechivocă
de către participanți a prezentului Regulament Oficial.
SECŢIUNEA 5. PRODUSELE PARTICIPANTE
(1) Este considerat „Produs participant” orice produs comercializat pe site-ul www.tools.store.ro.
(2) Campania se desfăşoară în limita stocului de Produse participante disponibile pe site-ul
tools.store.ro
(3) Expedierea coletelor se va realiza în ordinea preluării lor, produsele comandate vor fi livrate în
termen de 2 - 10 zile lucratoare de la confirmarea comenzii.
(4) Valoarea totala a premiilor = 1.909 Lei (TVA inclus)

SECŢIUNEA 6. MECANISMUL CAMPANIEI PROMOŢIONALE
(1) Pentru a participa la prezenta Campanie și a câștiga unul dintre premiile oferite, participanţii
trebuie să respecte următorul mecanism:
a) Să achiziţioneze oricând în Perioada Campaniei, mai precis în perioada 10.07.2017-31.08.2017,
Contactează-ne la social@tools.store.ro sau tel 0377 100 000

minim un Produs de pe site-ul www.tools.store.ro

(conform Secţiunii 5 alin. (1) a prezentului

Regulament Oficial).
În cazul în care un client anulează comanda în perioada desfășurării Campaniei, acesta este
eliminat automat din extragerea pentru unul din cele 3 premii.
SECŢIUNEA 7. PREMIILE și DESEMNAREA CÂȘTIGĂTORILOR
(1) Premiile oferite în cadrul prezentei Campanii sunt:
(a) 1 x premiul I – Tabletă Samsung Galaxy Tab E T561,
(b) 10 x premiul II – Smartwatch iWearDigital A1 cu SIM,
(c) 10 x premiul III – boxă portabilă Bluetooth Esperanza Ritmo EP115.

(2) Desemnarea câștigătorului
Cei 21 de câștigători vor fi desemnați în urma tragerii la sorți din data de 4 septembrie 2017 prin
intermediul site-ului www.tragerilasorti.ro . Fiecare participant va putea verifica ID-ul său de concurs
și verifica corectitudinea datelor.
Toți participanții concursului “Summer Days” trebuie să îndeplineasă condițiile Regulamentului.
Organizatorul concursului va acorda premiul doar câștigătorilor care au respectat toate regulile
mai sus menționate în Regulament.

(3) Notificarea si predarea premiului
Căștigătorilor concursului li se va aduce la cunoștință rezultatul concursului în 24 de ore de la de
la tragerea la sorți astfel: vor fi contactati prin email si/sau telefon, unde li se va comunica premiul
câștigat, cât și pașii necesari înmânării premiului.
În cazul în care câștigătorii nu trimit în 48 de ore informațiile solicitate de Organizator sau daca au
furnizat date de contact eronate/ incomplete, premiul se va acorda următorului câștigator din lista
(rezerve).
Organizatorul nu este responsabil pentru intarzierea anunțării căștigătorilor din motive care nu țin
de el.
Căștigătorii vor intra în posesia premiului, începând cu data 8 septembrie 2017.
La recepționarea premiului căștigătorii trebuie:
1. să prezinte/ trimite prin e-mail reprezentantului Tools Store un document de identitate ;
2. să predea reprezentantului Tools Store procesul-verbal de predare-primire a premiului, semnat;
Contactează-ne la social@tools.store.ro sau tel 0377 100 000

Premiul va fi expediat prin curier imediat ce câștigătorul va raspunde solicitărilor noastre.

SECȚIUNEA 7. CONFIDENȚIALITATEA DATELOR
Participarea la această Campanie implică acceptarea expresă de către participanți ca datele lor
personale să fie stocate și prelucrate de Organizator pentru potențiale informări ulterioare din partea
acestuia.
Organizatorul este obligat să nu transmită datele personale către terti, cu excepția societăților
comerciale implicate în organizarea Campaniei. Participanților la Campanie le sunt garantate
drepturile prevăzute de legile privind protecția persoanelor cu privire la procesarea datelor personale și
libera circulație a acestor date (dreptul de acces la date, dreptul de intervenție asupra datelor, dreptul
de opoziție etc.) pe baza cererii scrise a Participantului, datată și semnată, expediată pe adresa din
Șoseaua Păcurari, 86A, Iași, Județul Iași, România.
Organizatorul este obligat să comunice măsurile luate si, daca este cazul, numele tertului caruia i-au
fost dezvaluite datele personale privind persoana implicată, în termen de 10 zile de la primirea cererii.
Organizatorul se obligă ca, la prima comunicare în scris pe care o va avea cu persoanele din baza de
date creată în acest mod, va aduce la cunoștință drepturile conforme cu legile privind protecția datelor
cu caracter personal.
Dacă participanții nu solicită în scris altfel, aceștia sunt de acord cu colectarea și utilizarea
informațiilor personale de către Organizator în modul prezentat în paragraful anterior. În orice moment
participanții își pot retrage acordul privind utilizarea datelor personale sau primirea oricăror informații
sau corespondente printr-o cerere întocmită în formă scrisă, trimisă pe adresa Organizatorului.
SECȚIUNEA 8. TAXE ȘI IMPOZITE
Organizatorul Campaniei este răspunzator de plata taxelor sau a obligațiilor financiare, conform
prevederilor legale în vigoare. Prezenta campanie se desfășoară cu scop comercial.
SECȚIUNEA 9. FORȚA MAJORĂ. CAZ FORTUIT
Forța majoră reprezintă orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevăzut de
Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului, din motive independente de voință sa și a cărui
apariție determină imposibilitatea acestuia de a-și îndeplini obligațiile asumate conform acestui
Regulament.
Dacă intervine situația de mai sus sau apare o altă situație de forță majoră care împiedică sau întârzie
total sau parțial executarea Regulamentului sau continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat

Contactează-ne la social@tools.store.ro sau tel 0377 100 000

de răspunderea privind îndeplinirea obligațiilor pe perioada în care îndeplinirea obligațiilor va fi
impiedicată sau întârziată conform legii.
Cazul fortuit este un eveniment care nu putea fi prevaăzut și nici împiedicat de către Organizator.
Dacă Organizatorul invocă forța majoră sau cazul fortuit, acesta este obligat să comunice
participanților la Campanie cazul existent în termen de 5 zile lucrătoare de la apariția cazului de forță
majoră sau caz fortuit.
SECȚIUNEA 10. LITIGII
Orice reclamție având ca obiect “Campania” poate fi adresată în scris la adresa sediului social al
Organizatorului specificată în acest Regulament sau trimisă electronic, pe email, la adresa
office@tools.store.ro în termen de maximum 7 zile calendaristice de la data la care sa produs
evenimentul reclamat.
Eventualele neînțelegeri apărute între Organizator si participanții la Campanie se vor rezolva pe cale
amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele
judecătorești române competente.

SECȚIUNEA 11. ÎNCETAREA CAMPANIEI
Organizatorul își rezervă dreptul de a întrerupe oricând Campania pe parcursul desfășurării acesteia,
cu informarea prealabilă a consumatorilor prin mijloace de comunicare corespunzătoare (afișare pe
site www.tools.store.ro , facebook https://ro-ro.facebook.com/ToolsStore/ ).

SECȚIUNEA 12. TEMEIUL LEGAL
Prezentul Regulament este în conformitate cu prevederile legislației naționale privind
comercializarea produselor și serviciilor, respectiv Ordonanța de Guvern nr. 99/2000 și legile privind
protecția persoanelor referitor la procesarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor
date.
Reclamațiile privind produsele sau serviciile implicate în Campanie după finalizarea Campaniei
în conformitate cu prezentul Regulament nu vor fi luate în considerare și nu vor reprezenta
răspunderea Organizatorului.

Contactează-ne la social@tools.store.ro sau tel 0377 100 000

