
 

 

Regulamentul oficial al campaniei 

“SERGIANA DĂ STARTUL GRĂTARELOR” 

26 APRILIE - 15 MAI 2019 

  

ART. 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI 

Organizatorul campaniei "SERGIANA DĂ STARTUL GRĂTARELOR" (denumită în 

continuare "Promoția") este Societatea Sergiana Prodimpex SRL, cu sediul social în Poiana 

Mărului, Str.Sub Masa Mare nr. 618B, jud. Brașov, având Cod Unic de Înregistrare 6981790, 

atribut fiscal RO, număr de ordine în Registrul Comerţului din Bucureşti J08/3570/1994.   

  Campania promoțională se va derula cu respectarea prevederilor cuprinse în prezentul 

regulament (denumit în cele ce urmează "Regulamentul"). Termenii și condițiile prezentului 

Regulament, așa cum sunt prezentate mai jos, sunt obligatorii pentru toți participanții la 

campania promoțională. 

Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica Regulamentul, aducând la cunoștința 

publicului acest fapt. 

  ART. 2. DURATA ȘI ARIA DE DESFĂȘURARE A PROMOȚIEI  

Campania promoțională "SERGIANA DĂ STARTUL GRĂTARELOR" va fi organizată și se 

va desfășura în perioada 26 APRILIE - 15 MAI 2019 ("Durata Promoției"), in magazinele: 

 

BRAŞOV, Str. Griviţei, Nr. 38 MAG 2 GRIVIŢEI 

BRAŞOV, Str. Zaharia Stancu, Nr. 1 MAG 3 CORESI 

BRAŞOV, Str. Mureşenilor, Nr. 23 MAG 4 MUREŞENILOR 

BRAŞOV, Piaţa Tractorul MAG 5 TRACTORUL 

BRAŞOV, Piaţa Dacia, Str. Prahovei (în piaţa cu legume) MAG 6 DACIA 

BRAŞOV, Str. Pavilioanele CFR, Nr.1, Bloc 10 MAG 7 CRAITER 

POIANA MĂRULUI, Str. Republicii, Nr. 339B  MAG 8 POIANA 

BRAŞOV, Str. Nicolae Bălcescu, Nr. 64 MAG 9i PIAŢA STAR 

RÂŞNOV, str. Caraiman, Nr. 1 MAG 10 RÂŞNOV 

BRAŞOV, Str. Ioan Bogdan, Nr. 1 MAG 11 BARTOLOMEU 

BRAŞOV, Str. Griviţei, Nr. 67 MAG 12 GRIVIŢEI 

ZĂRNEŞTI, Str. Ciucaş, Nr. 14 MAG 13 ZĂRNEŞTI 

Str. Viitorului, Nr. 68 MAG 14 SĂCELE 

ZĂRNEŞTI, Mitropolit Ion Meţianu, Nr. 10  MAG 15 ZĂRNEŞTI 

BRAŞOV, Piaţa Dacia, Str. Prahovei (în incinta halei) MAG 17 DACIA 

RÂŞNOV, Str. Republicii, Nr. 18 MAG 18 RÂŞNOV PIAŢĂ 

BRAŞOV, Str. Lămâiţei, Nr. 60 MAG 19 FLORILOR 

BRAŞOV, Piaţa Astra MAG 20 ASTRA 



 

 

SIBIU, Str. Rusciorului, Nr.75 MAG 22 SIBIU 

PREDEAL, Str. Mihail Săulescu, Nr. 12 MAG 24 PREDEAL 

CODLEA, Str. Lungă, Nr. 122 MAG 26 CODLEA 

CODLEA, Str. Muntişor, Nr. 12 MAG 27 CODLEA 

CODLEA, Str. Freziei, Nr. 4 MAG 28 CODLEA 

Magnolia Shopping Center, Str. Crişului, Nr.18 MAG 29 MAGNOLIA 

Loc. BRAN, Nr. 369 MAG 30 BRAN 

FĂGĂRAŞ, Str. 13 Decembrie, Nr. 36 bl. 100c MAG 32 FĂGĂRAŞ 

ZĂRNEŞTI, Str. Florilor, Nr. 17-19 MAG 33 ZĂRNEŞTI 

GHIMBAV, Str. Făgăraşului, bl. 19 MAG 34 GHIMBAV 

BRAŞOV, Str. Zorilor, Nr. 10, bl. C27 MAG 35 ZORILOR 

ZĂRNEŞTI, Str. 1 Decembrie 1918, Nr. 4 MAG 36 ZĂRNEŞTI 

Auchan Bartolomeu, Sos. Cristianului nr. 5 MAG 37 AUCHAN - BARTOLOMEU 

HUNEDOARA, B-dul Libertăţii, Bl.8 MAG 38 HUNEDOARA 

SIBIU, Str Rahovei, Nr. 38 MAG 39 SIBIU 

CÂMPINA, Str. Mihail Kogălniceanu nr 12 MAG 70 CÂMPINA 

SF. GHEORGHE , B- dul General Grigore Bălan, Nr. 53 MAG 71 SF GHEORGHE 

PLOIEŞTI, Str. EMILE ZOLA, Nr. 8 MAG 72 PLOIEŞTI 

BUCURESTI, Drumul Taberei, Nr. 44 (Piata Agroalimentara) MAG 73 MOGHIOROS  

BUCURESTI, Str. Ziduri Moşi, Nr. 4 (Piata Obor) MAG 74 OBOR 

BRAŞOV, Str. Egretei, Nr.1 (Complex La Strada) MAG 75 LA STRADA 

ZĂRNEŞTI, Str.Pompiliu Dan, Nr.3 MAG 76 ZĂRNEŞTI 

BRAŞOV, Str.Calea Feldioarei, Nr.18 MAG 77 BARTOLOMEU 

ALBA IULIA, B-dul Revoluţiei 1989 (colţ cu strada Cloşca) MAG 78 ALBA IULIA 

MIERCUREA CIUC, Str. Lunca Mare F.N. MAG K41 MIERCUREA CIUC - HARGHITA 

BUCUREŞTI, Str. Sebastian, Nr. 88, sector 5 MAG K42 BUCUREŞTI 

CÂMPULUNG, Str. Fraţii Goleşti, Nr. 22 MAG K43 CÂMPULUNG 

CRAIOVA, Str. Tineretului, Nr.6 si 6A MAG K44 CRAIOVA 

BRAŞOV, Str. Calea Bucureşti, Nr. 112 MAG K45 BRAŞOV 

DEVA, Str. Zarandului, Nr. 67 MAG K47 DEVA 

CRAIOVA, Str. Calea Bucureşti, Nr. 369 MAG K48 CRAIOVA2 

SIGHIŞOARA, Str. Mihai Viteazu MAG K49 SIGHIŞOARA 

SEBEŞ, Str. Industriilor, Nr. 2 MAG K53 SEBEŞ 

CLUJ, str. Fabricii, Nr. 12 MAG K59 CLUJ 

CLUJ, str. Câmpului, Nr.9-19 MAG K63 CLUJ 

TÂRGU MUREŞ, Str. Livezeni, Nr. 6A MAG K64 TÂRGU MUREŞ 

SIBIU, Str. Alba Iulia, Nr.40 MAG K65 SIBIU 

BRAŞOV, Str. Avram Iancu, Nr. 62  MAG K66 BRAŞOV 

FĂGĂRAŞ, Str. B-dul Unirii. Bl 7b (Centru Civic) MAG EUROPIG FĂGĂRAŞ 

 

 

 

 

 

 



 

 

ART. 3. MĂRCILE ȘI PRODUSELE PARTICIPANTE 

Mărcile și produsele participante la Promoție (denumite în cele ce urmează "Produsele 
Participante") sunt: Sergiana Poiana Mărului - MITITEI PENTRU GRĂTAR CONGELAŢI/REFRIGERAŢI 
9-18, CÂRNAŢI POIANA MĂRULUI, CABANOS CRUD, CÂRNAȚI PROASPEŢI, CÂRNAȚI PENTRU GRĂTAR 
CONGELAŢI, CÂRNĂCIORI PENTRU GRĂTAR CONGELAŢI, CÂRNĂCIORI GRILL, PASTĂ DE MICI, MICI 
BLACK ANGUS 9-18, HAMBURGER BLACK ANGUS 

ART. 4. DREPTUL DE PARTICIPARE 

La Promoție are dreptul să participe orice persoană fizică, inclusiv cetățean străin,  

care are varsta de 18 ani impliniti, excepție făcând angajații Organizatorului, societatea  

Sergiana Prodimpex SRL, precum și soțul/soția și rudele de gradul I ale acestora. Participarea 

la această campanie promoțională are valoare de acceptare integrală și liber consimțită a 

prevederilor prezentului Regulament. 

  ART. 5. MODUL DE DESFĂȘURARE A PROMOȚIEI  

Promoția se desfășoară în perioada 26 APRILIE - 15 MAI 2019 și are următorul mecanism 

de participare: 

1. Participarea la campania promoţională “SERGIANA DĂ STARTUL GRĂTARELOR” 

implică din partea clientului cumpărarea de minimum 40 lei din oricare din produsele 

Marca Sergiana (MITITEI PENTRU GRĂTAR CONGELAŢI/REFRIGERAŢI 9-18, CÂRNAŢI POIANA 

MĂRULUI, CABANOS CRUD, CÂRNAȚI PROASPEŢI, CÂRNAȚI PENTRU GRĂTAR CONGELAŢI, 

CÂRNĂCIORI PENTRU GRĂTAR CONGELAŢI, CÂRNĂCIORI GRILL, PASTĂ DE MICI, MICI BLACK 

ANGUS 9-18, HAMBURGER BLACK ANGUS). Clientul completeză talonul pus la dispoziţie 

în   magazin şi îl depune in urna  special amenajată pentru Tombolă. 

2. Extragerea Premiilor:  

• 16 mai 2019,  în fiecare prăvălie Sergiana, se va desfaşura extragerea pentru 

acordarea premiului din fiecare prăvălie – UN COŞ CU BUNĂTĂŢURI SERGIANA 

şi un GRĂTAR.  

• 23 mai 2019  , Extragerea marelui premiu „TV LED PHILIPS”  

Dupa Extragerea  din data de 16 mai 2019, fiecare magazin are obligaţia să transmită, 

in maxim 12 ore, toate taloanele rămase  către Magazinul 4 Mureşenilor- Braşov unde va avea 

loc Extragerea marelui premiu, „TV LED PHILIPS”,  in prezenta comisiei de extragere si a 

Televiziunilor. 

Câștigătorii premiilor oferite prin tragere la sorți vor fi anunțați personal, telefonic, în 

maxim 2 zile lucrătoare de la data extragerii. În cazul în care un câștigător nu poate fi anunțat 



 

 

din motive independente de organizator (datele furnizate sunt incomplete/greșite), 

organizatorul nu-și asumă responsabilitatea pentru nerespectarea acestui termen. 

ART. 6. CONDIȚII DE VALIDARE 

Pentru ca înscrierile să fie considerate valide, persoanele înscrise trebuie să îndeplinească 

concomitent următoarele condiții: 

a.     Să îndeplinească toate condițiile privind dreptul de participare, astfel cum sunt 

specificate la Art. 4 din Regulament; 

b.    Să se înscrie în concurs până la data de 15 MAI 2019 inclusiv; Talonul de partcipare 

trebuie să conțină următoarele informații referitoare la participanți: nume și 

prenume, nr bon Casa, telefon,  magazin; 

c.    Să completeze talonul corect și citeț cu datele prevăzute în Art. 6 aliniat “b” din 

Regulament. 

d.  Să işi exprime acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal  

e.  Să  semneze cuponul 

Opţional, participantul poate indica şi adresa de e-mail şi să bifeze opţiunea de a primi 

newslettere, mesaje sau promoții informative de la societate sau de la alte societăți din cadrul 

Sergiana Grup 

ART. 7. PREMIILE PROMOȚIEI 

Prin tragerea la sorți din data de 16 MAI 2019 se vor oferi urmatoarele premii: 

Premiile  pentru fiecare magazin: 

Premiul – „Un coş cu Bunătăţuri din Ardeal Sergiana” – in valoare de 200 lei şi un 

Grătar. 

       Prin tragerea la sorți din data de 23 mai 2019 se va oferi urmatorul premiu: 

MARELE PREMIU -   un TV LED PHILIPS – diagonala 102 cm, Full HD . 

  ART. 8. TRAGEREA LA SORȚI ȘI ACORDAREA PREMIILOR 

Prima tragerea la sorți va avea loc pe data de 16 MAI  2019, ora 10:00, în incinta 

fiecărui magazin participant. În cadrul tragerii la sorți vor intra toate taloanele completate 

corect în perioada 26 APRILIE - 15 MAI 2019, din magazinele participante. 

MECANISM: vor fi extrase din fiecare urnă a fiecărui magazin participant la tombolă 

câte 2 taloan câștigătoare plus 2 taloane de rezervă. Taloanele câștigătoare desemnează 

persoanele care intră în posesia premiilor: „un coş cu Bunătăţuri din Ardeal Sergiana “ + un 

Grătar. 



 

 

A doua tragere la sorţi va avea loc în data de 23 mai 2019 în incinta magazinului din 

Braşov, str. Mureşenilor nr. 23. În cadrul tragerii la sorți vor intra toate taloanele completate 

corect în perioada 26 APRILIE - 15 MAI 2019, din toate magazinele participante. 

MECANISM: va fi extras din urnă 1 talon câștigător plus 3 taloane de rezervă. Talonul 

câștigător desemnează persoana care intră în posesia premiului cel mare: un TV LED PHILIPS. 

 În cazul în care unul dintre câștigători nu va putea fi contactat în cele 3 zile următoare 

tragerii la sorți, câștigătorul va fi invalidat și va fi contactată prima rezervă extrasă. Ciclul se 

repetă până la validarea unui câștigător. 

Numele câștigătorilor prin tragere la sorți, precum și premiile acordate, vor fi făcute 

publice pe web site-ul www.sergianagrup.ro, si pe adresa de facebook 

http://www.facebook.com/sergianagroup  in maxim 15 zile lucrătoare de la data efectuării 

tragerii la sorți. 

Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica în caz de necesitate datele tragerilor la 

sorți, cu notificare prealabilă, păstrând numărul și valoarea premiilor anunțate inițial. 

Tragerea la sorți și acordarea premiilor se va face sub directa supraveghere a unei 

comisii din care vor face parte 3 salariaţi ai Organizatorului Promoției. 

Organizatorul nu își asumă răspunderea de a remedia viciile, de orice natură, pe care 

le-ar putea avea obiectele ce constituie premiile. 

Câștigătorii premiilor oferite prin tragere la sorți vor fi anunțați personal, telefonic, în 

maxim 3 zile lucrătoare de la data tragerii la sorți. În cazul în care un câștigător nu poate fi 

anunțat din motive independente de organizator (datele furnizate sunt incomplete/greșite), 

Organizatorul nu-și asumă responsabilitatea pentru nerespectarea acestui termen. 

Câștigătorii vor putea intra în posesia premiilor oferite prin tragere la sorți în termen 

de maxim 10 zile lucrătoare de la data anunțării premiului câștigat, obligatoriu numai cu copia 

după buletin. 

Premiul se va ridica de la magazinul unde  s-au anunţat castigatorii. În cazul în care 

câștigătorul nu își ridică premiul în maxim 10 zile, acesta se va întoarce Organizator. 

   Art. 9. ALTERNATIVE ALE PREMIILOR 

  Câștigătorii premiilor nu pot opta pentru primirea contravalorii premiilor în bani sau 

în alte obiecte și nici nu pot solicita modificarea caracteristicilor tehnice ale produselor. 

 

 

http://www.sergianagrup.ro/
http://www.facebook.com/sergianagroup


 

 

Art. 10. TAXE ȘI IMPOZITE 

Organizatorul se obligă să calculeze și să vireze impozitul datorat pentru veniturile sub 

formă de premii obținute de către câștigători, în conformitate cu reglementările Codului Fiscal 

în vigoare, orice alte obligații de natură fiscală sau de altă natură în legătură cu aceste venituri 

fiind în sarcina exclusivă a câștigătorilor. 

 

Art. 11. REGULAMENTUL PROMOȚIEI 

Regulamentul de participare/desfășurare este disponibil în mod gratuit oricărui 

solicitant în magazinele participante sau pe web-site-ul www.sergianagrup.ro 

 

Art. 12. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

În cazul în care persoana vizată s-a înrolat în  campani  promoțională/loteria 

publicitară desfășurată de Societate conform prezentului Regulament , inclusiv în cazul în care 

va fi  beneficiarul unui premiu acordat de Societate în baza campaniei promoționale/loteriei 

publicitare, datele sale cu caracter personal vor fi prelucrate de organizator. 

Temeiul prelucrării de date cu caracter personal pentru acest scop poate fi:  

- interesul legitim al Societății in promovarea produselor si serviciilor oferite şi in 

fidelizarea clientelei sau al unei terțe părți;   

- consimțământul. Consimțământul poate fi retras în orice moment 

Date cu caracter personal prelucrate pentru acest scop pot fi:  nume și prenume, 

număr de telefon,  semnătura,  data nașterii,  adresa de email,  date privind comportamentul 

de consum (tipuri de produse achiziționate, suma cheltuită), vârsta, fotografia, orice alte date 

personale primite de la persoana vizată  în contextul scopului de mai sus. 

Categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal pot fi: parteneri contractuali 

și contractanți ai acestora sau  entități din Sergiana Grup, afiliate. 

Nu se anticipează vreun transfer către țări în afara Uniunii Europene în legătură cu 

acest scop. 

http://www.sergianagrup.ro/


 

 

Datele cu caracter personal pot fi stocate pentru perioade determinate conform 

următorului criteriu: duratele maximale în care aspecte de răspundere juridică ar putea fi 

atrase față de Societate;  

Raportat la scopul de mai sus furnizarea datelor cu caracter personal nu este 

obligatorie din punct de vedere legal ori contractual. Consecințele nefurnizării datelor cu 

caracter personal potfi (i) imposibilitatea persoanei vizate în cauză să se înroleze în campanii 

de fidelizare, campanii promoționale, loterii publicitare în care este implicată Societatea, (ii) 

lipsa informării persoanei vizate în cauză despre promoții, reduceri, campanii de fidelizare, 

campanii promoționale, loterii publicitare, evenimente în care există implicarea Societății. 

Drepturile de care dispuneți în calitate de persoană vizată și excepțiile si limitele la 

acestea sunt următoarele: 

Dreptul de acces al persoanei vizate 

Dreptul de a obține o copie a datelor cu caracter personal care fac obiectul prelucrării 

nu aduce atingere drepturilor și libertăților altora. 

Dreptul la rectificarea datelor personale    

Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”) 

Dreptul la ștergerea datelor cunoaște următoarele limite: a) existența unui alt temei 

juridic pentru prelucrarea datelor cu caracter personal decât consimțământul; b) existența 

unor motive legitime ale Societății care să prevaleze în ceea ce privește prelucrarea datelor 

cu caracter personal; c) în cazul în care prelucrarea datelor cu caracter personal presupune 

exercitarea dreptului la liberă exprimare și la informare; d) în cazul în prelucrarea datelor cu 

caracter personal presupune respectarea unei obligații legale sau îndeplinirea unei sarcini 

executate în interes public sau în cadrul exercitării unei autorități oficiale; e) din motive de 

interes public în domeniul sănătății publice; f) în scopuri de arhivare în interes public, în 

scopuri de cercetare științifică sau istorică ori în scopuri statistice; g) în cazul în prelucrarea 

datelor cu caracter personal presupune constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în 

instanță. 

Dreptul la restricționarea prelucrării, doar în următoarele cazuri: 

a) persoana vizată contestă exactitatea datelor, pentru o perioadă care îi permite 

operatorului să verifice exactitatea datelor; (b) prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se 

opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor; 

(c) operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar 

persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în 

instanță; sau (d) persoana vizată s-a opus prelucrării în conformitate cu articolul 21 alineatul 



 

 

(1), pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului 

prevalează asupra celor ale persoanei vizate. 

Dreptul la opoziție  

Dreptul la opoziție nu se aplică în cazul în care prelucrarea se bazează pe temeiul 

interesului legitim, sau pe temeiul reprezentat de necesitatea prelucrării pentru îndeplinirea 

unei sarcini care servește unui interes public.  

Dreptul la opoziție nu se aplică nici în cazul în care Societatea demonstrează că are 

motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, 

drepturilor și libertăților persoanei vizate sau că scopul privește constatarea, exercitarea sau 

apărarea unui drept în instanță. 

Dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere 

Dreptul de a retrage consimțământul 

Retragerea consimțământului nu afectează legalitatea prelucrării efectuate pe baza 

consimțământului înainte de retragerea acestuia sau procesarea are loc pe alt temei (i.e. 

interesul legitim). 

În legătură cu oricare dintre drepturi sau cu o solicitare în exercitarea acestora, puteți  

contacta responsabilul cu protecția datelor direct prin e-mail la adresa dpo@sergiana.ro sau 

prin poștă /curier la adresa Brașov str Mihail  Kogălniceanu nr. 15, jud. Brașov, 500090. 

Vom  încerca să răspundem la solicitare în termen de 30 de zile și putem prelungi acest 

termen din motive specifice, legate de complexitatea cererii. În toate cazurile, dacă această 

perioadă este extinsă, persoana vizată va  fi informată despre termenul de prelungire și 

despre motivele care au condus la aceasta. 

Vom investiga și vom încerca să rezolvăm  orice cerere sau plângere cu privire la utilizarea 

sau dezvăluirea informațiilor cu caracter personal, dar în cazul unei nemulţumiri legate de  

răspunsul primit, persoana vizată poate face o plângere la  Autoritatea Națională de 

Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-

30, Sector 1, cod postal 010336, Bucuresti, Romania. 031.8059.211 /031.8059.212, 

anspdcp@dataprotection.ro. 

 

Art. 13. ÎNCETAREA PROMOȚIEI 

Prezenta Promoție poate înceta în cazul apariției unui eveniment ce constituie caz de 

forță majoră, conform legislației în vigoare, sau în cazul schimbării cadrului legislativ, astfel 

încât organizarea și desfășurarea concursului cu caracter promoțional să presupună mărirea 

bugetului alocat acestui proiect. 

 

mailto:anspdcp@dataprotection.ro


 

 

Art. 14. DIVERSE 

Prin înscrierea la Promoție, participanții sunt de acord ca, în cazul în care vor câștiga, 

numele acestora și imaginea premiului câștigat să fie făcute publice și folosite în scopuri 

publicitare, fără alte obligații sau plăți. Pentru alte date cu caracter personal, precum 

imaginea câștigătorilor, Organizatorul va solicita persoanei vizate consimțământul liber pe 

care aceasta și-l poate retrage în orice moment, fără să sufere prejudicii. 

În eventualitatea unei dispute asupra validității unei înscrieri, decizia comisiei este 

definitivă. 

Organizatorii nu își asumă responsabilitatea pentru taloanele completate după data 

de 15 MAI 2019. 

Contestațiile referitoare la Campania promotional “SERGIANA DĂ STARTUL 

GRĂTARELOR” se vor depune în termen de 7 zile lucrătoare de la data extragerii la sediul 

Societatii Sergiana Prodimpex SRL, str. Sub Masa Mare 618B, Com Poiana Mărului, Brașov. 

În ipoteza în care decizia Comisiei va fi în sensul admiterii contestației, procedura de 

tragere la sorți va fi reluată la o dată ce va fi făcută publică în cel mai scurt timp de la admiterea 

contestației. 

Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica datele și durata Promoției și va face 

public acest lucru. 

Prin participarea la această Campanie, participanții sunt de acord să respecte și să se 

conformeze tuturor prevederilor, termenilor și condițiillor prezentului Regulament Oficial. 

 

 

 

 


