REGULAMENT CAMPANIE “Tombola aniversara - Ambient 25 ani”
1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI
Organizatorul campaniei “Tombola aniversara - Ambient 25 ani” (denumita in continuare “CAMPANIA”),
este societatea AMBIENT S.A. in reorganizare judiciara, in judicial reorganisation, en redressement,,
persoana juridica romana inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Sibiu sub nr.
J32/82/1993, avand CUI 3099430, atribut fiscal RO, cu sediul social in mun. Sibiu, str. Turda, nr. 15, jud. Sibiu,
tel. 0269 -202100 (denumita in cele ce urmeaza “Organizatorul”), reprezentata legal prin Ciolan Ioan, in
calitate de Administrator special si SIBINSOLV IPURL , prin practician in insolventa Florin Sora, in calitate de
administrator judiciar
Organizatorul va derula Campania pe baza prezentului regulament obligatoriu pentru toti participantii si
intocmit in conformitate cu dispozitiile cuprinse in Ordonanta Guvernului nr. 99/2000, privind comercializarea
produselor si serviciilor pe piata, republicata.
2. DURATA CAMPANIEI SI ARIA DE DESFASURARE
Campania va incepe in data de 01.03.2018 si se va incheia in data de 30.04.2018 inclusiv.
Campania se va desfasura in urmatoarele locatii:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Alba Iulia (jud. Alba), str. A.I. Cuza nr. 26,
Blaj (jud Alba), str. Eroilor nr. 20,
Sibiu (jud. Sibiu), Sos. Alba Iulia nr. 100,
Cluj Napoca (jud. Cluj), str. Traian Vuia nr. 140,
Bistrita(jud. Bistrita Nasaud), str.Calea Moldovei nr.15A, Medias (jud. Sibiu), Sos. Sibiului nr.55,
Medias, str. Iacob Pisso, nr 2,
Sighisoara, (jud. Mures), Str. Baratilor nr. 2,
Rm. Valcea(jud. Valcea), Str. Parcului Industrial nr. 2,
Sighetu Marmatiei, (jud. Maramures), Str. Dragos Voda, nr. 173A,

3. CONDITII DE PARTICIPARE LA CAMPANIE
3.1. La campanie participa orice persoana fizica cu domiciliul sau resedinta in Romania si varsta de cel putin
18 ani (varsta implinita pana la data de 01.03.2018 exclusiv), care achizitioneaza produse in valoare de minim
100 lei cu TVA, pe un singur bon fiscal si achita cu plata in numerar sau cu card bancar de la unul din
magazinele participante la campanie.
3.2. Nu au dreptul de participare la Campanie: angajatii Organizatorului, precum si rudele de gradul I ale
acestora si sotii celor mentionati anterior.
5. MECANISMUL DE PARTICIPARE LA CAMPANIE
Persoana fizica care achizitioneaza in perioada de desfasurare a campaniei, produse de la unul din
magazinele participante la campanie, in valoare de minim 100 lei, pe un singur bon fiscal si achita cu plata in
numerar sau cu card bancar(intr-o singura achizitie) primeste un talon de tombola pe care trebuie sa il
completeze si sa il introduca in urna special amenajata la iesirea din magazinele participante. Pentru fiecare
achizitie in valoare de minim 100 lei de la unul din magazinele participante la campanie clientul va primi la
casa de marcat un talon de tombola.
Organizatorul si parteneriii sai nu vor fi responsabili de modul de completare sau de pierderea biletelor de
tombola de catre Participanti, de prezentarea documentelor necorespunzatoare, deteriorate sau falsificate si
nici nu vor fi obligati sa acorde premiile pe baza unor astfel de documente care nu intrunesc toate conditiile
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prevazute in acest regulament sau catre Participanti care nu indeplinesc conditiile de participare prevazute in
prezentul Regulament.
Talonul de participare sau biletul de Tombola se va completa obligatoriu cu toate datele:
a. nume, prenume, adresa de domiciliu, adresa de email, telefon
b. semnatura
c. bifa pentru “Am luat la cunostinta si sunt de acord cu Regulamentul campaniei “Tombola aniversara –
Ambient 25 ani”
d. bifa pentru una din optiunile: “Sunt de acord cu prelucrarea datelor mele cu caracter personal conform
regulamentului Campaniei “Tombola aniversara – ambient 25 ani” sau NU sunt de acord cu
prelucrarea datelor mele cu caracter personal conform regulamentului Campaniei “Tombola
aniversara – ambient 25 ani”
Toate mentiunile de mai sus sunt obligatorii ,in caz contrar talonul nu este valid.
6. EXTRAGEREA CASTIGATORILOR SI PREMII
Clientul se inscrie la tombola in baza talonului completat in integralitate si introdus in urna care se regaseste
la iesirea din magazinele participante. Extragerea premiilor va avea loc in data de 08.05.2018 in cadrul sediului
central Ambient, din Sibiu, str. Turda nr. 15 in prezenta unei comisii de extragere. Se vor extrage castigatorii
fiecarui premiu si cate o rezerva pentru fiecare castigator.
Premiile vor fi inmanate castigatorilor in maxim 10 zile de la extragere prin proces verbal de predare – primire.
Lista cu castigatorii va fi disponibila la Biroul de Relatii Clienti al organizatorului din magazinele participante.
Premiile se vor ridica de la Biroul de Relatii clienti al magazinelor participante. Castigatorii vor fi anuntati
telefonic referitor la premiul castigat in termen de maxim 5 zile de la extragere, de un reprezentant al
organizatorului. Un client poate castiga doar un singur premiu. Premiile trebuie revendicate de castigatori pana
la data de 30.06.2018. Dupa aceasta data premiile nu mai pot fi revendicate si vor fi anulate.
Lista premiilor:
Nr.
Crt.
1
2
3
4
5

Denumire premiu

Voucher 2500 lei
Voucher 1500 lei
Voucher 500 lei - Weber*
Voucher 500 lei -BelProfile*
Voucher 500 lei - Rigips*

Valoare/premiu
(lei cu TVA inclus)

Cantitate
(buc)

2500

5
5
5
5
5

1500
500
500
500

Total
25
Premiile constau in 25 de vouchere de cumparaturi Voucherele se vor rascumpara prin achizitionarea de
produse din magazinele Ambient participante.
*Voucherel Weber pot fi folosite doar pentru achizitia de produse Weber din magazinele Ambient participante,
voucherele BelProfile pot fi folosite doar pentru achizitia de produse BelProfile din magazinele Ambient
participante iar voucherele Rigips pot fi folosite doar pentru achizitia de produse Rigips din magazinele
Ambient participante.Voucherele trebuie folosite intr-o singura achizitie si la folosirea lor nu se acorda rest.
Voucherele nu pot fi preschimbate in bani.
6. TAXE SI IMPOZITE
Organizatorul se obliga sa calculeze sa vireze impozitul datorat pentru veniturile obtinute de catre castigatori
prin primirea premiilor campaniei, in conformitate cu dispozitiile codului fiscal aprobat prin Legea nr. 227/2015.
La art. 110 alin. 4 din Legea 227/2015 se stipuleaza: „(4) Nu sunt impozabile următoarele venituri obţinute în
bani şi/sau în natură:
a) premii sub valoarea sumei neimpozabile stabilite în sumă de 600 lei, inclusiv, realizate de contribuabil
pentru fiecare premiu;
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b) veniturile obţinute ca urmare a participării la jocurile de noroc caracteristice cazinourilor, cluburilor de poker,
slot-machine şi lozuri sub valoarea sumei neimpozabile de 66.750 lei, inclusiv, realizate de contribuabil pentru
fiecare venit brut primit.
7. DIVERSE
Formularele de inscriere la Campanie, colectate de Organizator in cadrul Campaniei nu se returneaza,
acestea devenind proprietatea Organizatorului. Organizatorul nu va avea nici o raspundere si nu va putea fi
implicat in nici un litigiu legat de detinerea sau de proprietatea asupra formularelor participante la Campanie si
nici de eventualele cheltuieli suplimentare suportate de catre participanti in legatura cu aceasta campanie,
exceptie facand cheltuielile ce cad sub incidenta OG nr.99/2000, astfel cum a fost modificata.
Ambient SA prelucreaza date cu caracter personal sub numar de operator 20349. Conform cerinţelor Legii nr.
677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie
a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter
personal şi protecţia vieţii private AMBIENT SA are obligaţia de a administra, cu titlu gratuit, în condiţii de
siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră,
precum si despre data si locul nasterii, date din actele de stare civila, telefon/ fax, adresa ( domiciliul/
resedinta), e- mail, sexul, profesia, formare profesionala-diplome-studii, situatie familiala, situatie economica si
financiara, date privind bunurile detinute, obisnuinte / preferinte/ comportament, CNP, seria si numarul actului
de identitate/ pasaportul, limba de corespondenta, comunicare.
Scopul colectării datelor este: furnizare de bunuri si servicii - materiale de constructii, instalatii, finisaje etc,
reclama marketing si publicitate pentru bunurile/ serviciile furnizate- marketing direct, publicitate prin revista,
oferte/ promotii, reducere de pret, organizare loterii publicitare si alte actiuni similare conform OG. nr. 99/ 2000,
servicii de ofertare si confirmare a comenzii prin internet si telefonie mobila, precum si alte actiuni, activitati de
marketing- pentru campanii ulterioare.Informaţiile colectate sunt destinate utilizării de către operator şi sunt
comunicate numai următorilor destinatari: imputernicitul/ imputernicitii operatorului, partenerilor contractuali ai
operatorului, alte companii din acelasi grup cu operatorul, furnizorii de servicii si bunuri, organizatii de
cercetare a pietei.Clientul are drept de acces la date, dreptul de interventie si dreptul de opozitie asupra
datelor personale, aceste drepturi pot fi exercitate in conformitate cu dispozitiile art.13,14,15 din Legea
677/2001. Astfel, orice persoana isi poate exercita drepturile enumerate anterior prin transmiterea unei cereri
la Ambient SA din localitatea Sibiu, Str. Turda nr. 15, tel: (0269)202.100, serviciul, fax: 0269/229.630,
intocmita in forma scrisa, datata si semnata, cerere in care se vor mentiona datele de identificarea ale
persoanei in cauza, inclusiv adresa de corespondenta, precum si datele asupra carora se solicita interventia,
motivul justificat si modul de interventie. De asemenea, persoana ale carei date sunt prelucrate are dreptul sa
solicite, fara nici o justificare, in mod gratuit, in scris, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire,
datata si semnata, ca datele cu caracter personal sa nu fie prelucrate de AMBIENT SA in scopurile declarate.
AMBIENT va comunica in scris informatiile solicitate si, daca este cazul, masurile luate.Regulamentul
campaniei este disponibil in mod gratuit oricarui solicitant, la sediul Organizatorului, si magazinele
participante la campanie.Organizatorul se obliga sa faca publice numele castigatorilor si castigurile acordate.
Organizatorul, la libera sa apreciere, poate face astfel de anunturi inclusiv pe posturi TV si/sau radio/presa
scrisa.Castigatorii sunt de acord ca numele si imaginea lor sa fie folosite de catre Organizator in campanii de
publicitate si promovare, cu titlu gratuit.Prin participarea la Campanie, participantii sunt de acord sa se
conformeze si sa respecte prevederile acestui regulament, acceptandu-l ca atare. Organizatorul isi rezerva
dreptul de a modifica sau schimba prezentul regulament pe parcursul derularii Campaniei, cu conditia
efectuarii unui anunt public in acest sens si a intocmirii unui act aditional la acest Regulament. Anexele
regulamentului sunt parti integrante ale acestuia:
Anexa 1- Model Talon de inscriere
Prezentul regulament s-a intocmit intr-un exemplar original, care se pastreaza la sediul Organizatorului.

AMBIENT SA
Administrator Special
Ioan Ciolan
Administrator Judiciar
Florin Sora
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Anexa 1 la Regulament Campanie “Tombola aniversara – Ambeint 25 ani”

Model Talon Tombola

MODEL

AMBIENT SA
Administrator Special
Ioan Ciolan

Administrator Judiciar
Florin Sora
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