
Regulamentul oficial al campaniei 

“SERGIANA DĂ STARTUL GRĂTARELOR” 

01 - 31 MAI 2022 

  
             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. 

             ART. 2. DERULAREA CAMPANIEI 

Campania promoțională "SERGIANA DĂ STARTUL GRĂTARELOR" se va desfășura 

în perioada 01 - 31 MAI 2022 ("Durata Promoției"), în toate Prăvăliile Sergiana, cu 

respectarea prevederilor cuprinse în prezentul Regulament (denumit în cele ce urmează 

“Regulament”).  

Campania este stabilită, programată și anunțată public de organizatori pe canalele 

social media deținute de Sergiana Grup (Facebook, Instagram, Site).  

Termenii și condițiile prezentului Regulament, așa cum sunt prezentati mai jos, sunt 

obligatorii pentru toți participanții la campanie. Organizatorii își rezervă dreptul de a 

modifica Regulamentul, aducând la cunoștință publicului acest fapt. 

 

              ART. 3. MECANISMUL DE DERULARE 

Promoția se desfășoară în perioada 01 - 31 MAI 2022 și are următorul mecanism de 

participare: 

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

implică din partea clientului achiziţionarea de produse Sergiana de minim 100 lei din oricare 

magazin Sergiana, şi oferirea, cadou, la casa de marcat, a unei caserole care conţine 6 bucăţi de 

cârnaţi/cârnăciori congelaţi pentru grătar.                  

 ART. 4. PERIOADA DE DESFĂȘURARE A CAMPANIEI 
              Campania promoțională "SERGIANA DĂ STARTUL GRĂTARELOR" se va desfășura 

în perioada 01 - 31 MAI 2022, conform activităților menționate în punctele anterioare.  

             ART. 5. DREPTUL DE PARTICIPARE 

La această campanie 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. Participarea la această campanie promoțională are 

valoare de acceptare integrală și liber consimțită a prevederilor prezentului Regulament. 

ART. 6. REGULAMENTUL CAMPANIEI 

Regulamentul de participare/desfășurare este disponibil în mod gratuit oricărui 

solicitant în pe web-site-ul www.sergianagrup.ro. 

http://www.sergianagrup.ro/


Participarea la această campanie implică acceptarea necondiționată a prevederilor 

prezentului Regulament și obligativitatea respectării acestora. 

Organizatorii își rezervă dreptul de a modifica  prevederile prezentului Regulament 

în măsura în care se va impune acest lucru, cu condiția anunțării modificărilor pe pagina 

www.sergianagrup.ro.  Modificările/forma modificată a Regulamentului intră în vigoare 

numai după publicarea online. 

ART. 7. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

În cazul în care persoana vizată s-a înrolat în campania umanitara desfășurată de 

Organizatori conform prezentului Regulament,  datele sale cu caracter personal vor fi 

prelucrate de organizatori. 

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

număr de telefon, contul bancar, semnătura sau orice alte date personale primite de la 

persoana vizată  în contextul scopului de mai sus. Nu se transferă datele către terți. 

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 sunt imposibilitatea persoanei vizate în cauză să se înroleze în campanie. 

Drepturile de care persoană vizată dispune, precum și excepțiile și limitele la 

acestea sunt următoarele: Dreptul de acces al persoanei vizate, Dreptul la rectificarea 

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

restricționarea prelucrării, Dreptul la opoziție , 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, 

persoana vizată poate 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 nemulțumiri 

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 

http://www.sergianagrup.ro/


Magheru 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, Romania. 031.8059.211 

/031.8059.212, anspdcp@dataprotection.ro. 

 

ART. 8. LITIGII 

Eventualele litigii apărute între Organizatori și participanții la campanie se vor 

rezolva pe cale amiabilă. 

      ART. 9. ÎNCETAREA CAMPANIEI PROMOȚIONALE 

      Prezenta campanie promoțională 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. 

 

 

              Data: 01.05.2022 
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