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REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI 
“Fă-ți card de fidelitate cora, ai premii garantate!” 

 

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI 

1.1          Organizatorul Campaniei “Fă-ți card de fidelitate cora, ai premii garantate” (denumită în 
continuare “Campania”) este ROMÂNIA HYPERMARCHE S.A. („Organizatorul” sau „cora”), persoană 
juridică română, cu sediul social în București, Șoseaua Dudești-Pantelimon, nr. 73-75, Spațiul S1, în incinta 
cora Pantelimon, Sector 3, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/38/2002, cod unic de 
înregistrare (CUI): RO14374293, având contul IBAN: RO29RZBR0000060003048969 deschis la Raiffeisen 
Bank - SMB, legal reprezentată de dna Aura Rădulescu, în calitate de Director General. 

1.2          Campania este organizată pentru a promova Programul de loialitate HiperCard de Fidelitate cora 
(denumit în continuare și “Programul HiperCardul de Fidelitate cora”) și interesul pentru Programul 
HiperCardul de Fidelitate cora. Campania se referă la evenimentul prin care se determină câștigătorii 
premiilor urmare a participării la înscrierea în Programul HiperCardul de Fidelitate cora conform termenilor 
din prezentul Regulament. Programul HiperCardul de Fidelitate cora se va derula în continuare conform 
termenilor și condițiilor Programului HiperCardului de Fidelitate. 

1.3          Regulile privind Programul HiperCardul de Fidelitate cora și beneficiile acestuia sunt detaliate în 

Regulamentul Programulului HiperCard de Fidelitate cora, disponibil în magazinele cora și pe site-ul cora la link 

Regulament Card Fidelitate cora. 

 
SECTIUNEA 2. REGULAMENTUL CAMPANIEI 

2.1          Campania se va desfășura conform prevederilor prezentului Regulament oficial („Regulamentul”) 
care este obligatoriu pentru toți participanții și pentru toate entitățile implicate în derularea Campaniei 
și în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor 
și serviciilor de piață, cu toate modificările și completările ulterioare și prevederile Regulamentului 
european 679/2016 privind protecția persoanelor fizice, în ceea ce privește prelucrarea datelor cu 
caracter personal și privind liberă circulație a acestor date. 
 
2.2          Regulamentul este întocmit și făcut public conform legislației aplicabile în România și este 
disponibil, în mod gratuit, oricărui participant, pe https://www.cora.ro/ sau printr-o solicitare adresată 
Organizatorului: București, Șoseaua Dudești-Pantelimon, nr. 73-75, Spațiul S1, în incinta Cora 
Pantelimon, Sector 3 sau prin email:  info@cora.ro. 
 
2.3          Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Campania poate fi mediatizată în scopul informării 
publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare și/sau cu rol informativ. Informațiile pe 
care astfel de materiale le pot conține vor fi interpretate în conformitate cu prevederile prezentului 
Regulament. 
 
2.4          Organizatorul își rezervă dreptul de a modifică și/sau completă Regulamentul, precum și dreptul 
de a suspendă și/sau înceta/întrerupe/prelungi Campania, cu anunțarea publică cu privire la orice 

https://www.cora.ro/regulament-fidelitate-cora
https://www.cora.ro/
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modificare a vreuneia din prevederile acestuia. Orice modificări/completări aduse prevederilor acestui 
Regulament vor fi cuprinse în acte adiționale care vor fi comunicate către public prin actualizarea 
Regulamentului și publicarea Regulamentului, în formă actualizată, pe https://www.cora.ro/,  cu cel 
puțîn 24 ore înainte că acestea să între în vigoare. 
 
 

SECTIUNEA 3. ARIA DE DESFASURARE SI DURATA CAMPANIEI  

 

3.1 Campania, conform regulilor din Regulament, se desfășoară exclusiv în perioada 06 iulie (începând cu ora 

00:00 inclusiv) – 06 august 2022 (pana la ora 23:59 inclusiv)  (denumita in continuare „Perioada Campaniei”). 

3.2 Înscrierile in Campanie se derulează exclusiv online, exclusiv pe https://www.cora.ro/fidelitatecora, în 

conformitate cu prevederile prezentului Regulament.  

SECTIUNEA 4. DREPTUL DE PARTICIPARE  

4.1 La aceasta Campanie poate participa orice persoană fizică (denumită în continuare “Participant”) care a 
împlinit vârsta de 18 ani până la data începerii Perioadei Campaniei, are domiciliul stabil/reședința în România, 
efectuează formalitațile de înscriere în Campanie conform Regulamentului și NU deține un HiperCard de Fidelitate 
cora (format fizic sau virtual). 

4.2 Orice astfel de participant, care se înscrie în Campanie prin manifestarea acordului pentru participarea în 
Campanie prin completarea și transmiterea Formularului de la link-ul https://www.cora.ro/fidelitatecora conform 
Regulamentului (denumit „Formularul” sau „Formularul online”), devine Participant, în sensul Regulamentului*. 

*Participantul trebuie să citească Regulamentul pentru a se asigura că la momentul înscrierii în Campanie înțelege 

pe deplin termenii Regulamentului, astfel încât înscrierea să fie în deplină cunoștință asupra termenilor și 

prevederilor Regulamentului, la momentul derulării fiecărui pas/fiecărei etape/formalități din Regulament. Acordul 

unui participant asupra termenilor Regulamentului se va considera dat prin completarea si transmiterea 

Formularului conform Regulamentului. 

4.3 Înscrierea in Campanie prin completarea și transmiterea Formularului înseamnă acceptarea integrală, 
expresă și neechivocă a prevederilor prezentului Regulament și a restului documentației indicate. 

4.4 Nu au dreptul de a participa la aceasta Campanie urmatoarele categorii de persoane: 

(i) Angajati ai Organizatorului; 
(ii) Angajati ai Agentiilor implicate in activitati legate de organizarea si desfasurarea Campaniei; 
(iii) Rudele de gradul I si II (respectiv copii/parinti, frati/surori) si/sau sotul/sotia angajatilor mentionati 
la punctele (i) si (ii) de mai sus; 
(iv) Persoane aflate in alte situații determinate conform Regulamentului (ex. fraudă); 
(v) Persoanele care au deja un HiperCard de Fidelitate cora la momentul inscrierii in Campanie; 
(vi) Persoanele care nu completeaza corect si/sau complet/nu transmit Formularul conform 
Regulamentului. 
 

4.5 Organizatorul își rezervă dreptul de a lua oricând măsurile necesare pentru a preveni înscrierea în Campanie, 

precum și dreptul de a elimina oricând din Campanie orice persoana din oricare din categoriile menționate în art. 

4.4. Organizatorul nu va fi răspunzător pentru nicio daună/despăgubire față de un participant/castigator care este 

descalificat/eliminat din Campanie pentru astfel de motive. 

https://www.cora.ro/
https://www.cora.ro/fidelitatecora
https://www.cora.ro/fidelitatecora
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4.6 Cora își rezervă dreptul de a elimina/descalifica din Campanie, cu toate efectele aferente (ex. neacordare 

premiu), persoana care completează Formularul, dar este identificată în baza de date a Organizatorului ca și 

deținător existent de HiperCard de Fidelitate cora (verificarea se va face după nume, prenume, număr de telefon 

mobil și adresa de email), conform Regulamentului. De asemenea, cora își rezervă dreptul de a elimina/descalifica 

din Campanie, cu toate efectele aferente (ex. neacordare premiu) nu vor beneficia de premii persoanele care nu au 

oferit corect și complet informațiile de participare la completarea Formularului.  

 
SECTIUNEA 5. MECANISMUL CAMPANIEI 

5.1 Conditii privind înscrierea in Campanie; mecanismul de înscriere 
 
(1) Prin participarea in Campanie, participantul întelege că are acces deopotrivă la Programul HiperCardul de 
Fidelitate cora și posibilitatea de a câștiga un premiu în cadrul Campaniei, conform Regulamentului Campaniei. 
Totodată, anumite date din Formularul disponibil online la https://www.cora.ro/fidelitatecora, conform notei de 
informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal, sunt prelucrate de cora deopotrivă pentru efectuarea 
formalităților înscrierii în Programul HiperCardul de Fidelitate cora, cât și a celor privind înscrierea în Campanie. 
 
(2) Pentru înscrierea validă în Campanie este necesara îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiții: 
 

a) Participantul trebuie să NU dețină un HiperCard de Fidelitate cora (să NU existe în evidențele cora cu 
HiperCard de Fidelitate cora); și 

b) Participantul intră pe pagina https://www.cora.ro/fidelitatecora si parcurge reglementările privind 
Campania și Programul HiperCardul de Fidelitate cora: prezentul Regulament (inclusiv Anexele), 
Regulamentul Programulului HiperCardul de Fidelitate cora și Nota de informare privind prelucrarea 
datelor cu caracter personal aferente Programului de Fidelitate, astfel cum sunt disponibile la completarea 
Formularului; și 

c) Participantul indică, prin bifarea cășutelor aferente, faptul că a luat cunoștință de reglementările privind 
Campania și Programul HiperCardul de Fidelitate cora (conform celor de mai sus) și este de acord cu 
acestea; și 

d) Participantul completează corect și complet, conform Regulamentului, Formularul la linkul 
https://www.cora.ro/fidelitatecora și îl transmite către cora prin apasarea butonului “Continuă”; si 

e) Participantul reconfirmă numărul de telefon mobil furnizat în Formular, în pagina online care se deschide 
după completarea Formularului, cu mesajul “Îți multumim că ai aplicat pentru HiperCardul de fidelitate 
cora! Vezi ce premiu ai câștigat! Te rugăm să reconfirmi numărul de telefon”. Participantul realizează 
aceasta reconfirmare prin reintroducerea numărului de telefon mobil pe care l-a furnizat în Formular și 
apasă butonul „Confirmă” (numărul de telefon mobil trebuie sa fie valid, personal, valabil în oricare din 

rețelele naționale de telefonie mobilă); și 
f) După ce Participantul reconfirmă numărul de telefon (verificându-se astfel concordanța dintre numărul 

indicat în Formular și evidența HiperCardurilor de Fidelitate cora deja emise), Participantului i se va afișa 
online o pagina unde va trebui să „răzuiască” virtual un card virtual, având astfel posibilitatea să caștige 
unul dintre premiile puse în joc în Campanie. Acțiunea de răzuire virtuală va trebui să fie realizată/continuată 
de Participant până când mesajul de câștig se afișează sub cardul virtual. Premiul este garantat pentru 
fiecare înscriere corectă/validată conform Regulamentului, dar cora nu garantează un anumit premiu pentru 
o înscriere. 

Astfel, Participantul va primi prin afișare online, după finalizarea răzuirii virtuale a cardului virtual, unul din 

mesajele câștigătoare : 

„Ca prin magie ai câștigat rambursarea 100% a coșului de cumpărături la cora, prin Tichet cora!” 

https://www.cora.ro/fidelitatecora
https://www.cora.ro/fidelitatecora
https://www.cora.ro/fidelitatecora
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  „Ca prin magie ai câștigat rambursarea a 20%  din valoarea coșului de cumpărături la cora, prin Tichet 

cora!” 

„Ca prin magie ai câștigat rambursarea a 10%  din valoarea coșului de cumpărături la cora, prin Tichet 

cora!”. 

Rambursarea se va realiza în condițiile Regulamentului. 
 
g) După afișarea, sub cardul virtual de pe pagina Campaniei, a unuia dintre mesajele 
câștigătoare, etapa de solicitare a HiperCardului de Fidelitate cora este considerată finalizată. 
 
ATENȚIE! Participantul trebuie să aștepte să apară pe ecran unul din mesajele câștigătoare, care îi 
va indica premiul câștigat aferent Campaniei. 
  
Termenii privind Programul HiperCardul de Fidelitate cora, regulile privind utilizarea HiperCardului 
de Fidelitate cora și beneficiile acestuia sunt în Regulamentul HiperCardului de Fidelitate cora, care 
se va aplica întocmai (cu precizarea că, odată ce Participantul completează și trimite Formularul (prin 
apăsarea butonului disponibil online „Continuă”), nu mai trebuie să semneze un formular identic de 
înscriere în Programul HiperCardul de Fidelitate cora într-un magazin cora; prin transmiterea 
Formularului completat corect către cora se consideră că solicitantul îndeplinește formalitatea 
completării formularului și semnării sale, cerută de Programul HiperCard de Fidelitate cora. 
 
Finalizarea etapelor derulate online conform celor de mai sus nu elimină dreptul cora de a 
înlătura/elimina/descalifica ulterior orice Participant care nu îndeplinește toate condițiile și/sau nu 
respectă Regulamentul. 
 
Și  
 
h) În următoarele 48 de ore lucrătoare de la finalizarea etapei privind solicitarea HiperCardului 
de Fidelitate cora (transmiterea Formularului online), timp în care se procedează la validări de către 
Organizator, Participantul va primi de la cora un SMS pe numărul de telefon indicat în Formular cu 
detalii privind ridicarea HiperCardului de Fidelitate cora și generarea tichetului-premiu (conform 
Regulamentului). Aceste detalii sunt necesar a fi transmise Participantului, pentru a valida înscrierea 
în Programul HiperCard de Fidelitate cora, a informa asupra elementelor de baza privind premiul 
castigat și a permite Participantului să decidă pașii următori, conform propriilor interese/decizii, dar 
și cu respectarea Regulamentului (ex. momentul ridicării HiperCardului de Fidelitate, efectuarea 
achizițiilor, etc.). 
 
Atenție! Doar SMS-ul trimis de cora este valabil și are funcția indicată în Regulament. Cora nu va 
transmite sms-uri pentru a solicita sume pentru intrarea în posesia HiperCard de Fidelitate cora. 
Daca aveți un dubiu privind expeditorul unei comunicări (ex. nu știți daca SMS-ul primit cu privire la 
Campanie/HiperCard/Programul HiperCard de Fidelitate cora este de la cora) vă rugam să ne 
contactați înainte de a acționa în baza comunicării (SMS-ului). 
 
(3) Odată ce finalizează etapa completării și transmiterii Formularului către cora, Participantul 
primește de la cora, pe adresa de email indicată în Formular/actualizată (după caz), un email 
conținând informațiile/datele introduse aferent înscrierii în Programul HiperCard de Fidelitate cora 
și emiterii HiperCardului de Fidelitate cora, precum și documentația în privință căreia Participantul 
și-a manifestat acordul urmare a parcurgerii sale la link-urile indicate în Formularul online. Cora 
transmite către Participant acest email în scop de documentare, în conformitate cu legislația care 
impune furnizarea pe suport durabil a informațiilor/documentației contractuale aferente relației 
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create prin acceptarea unor termeni și condiții în mediul online (precum reglementările 
Programului/Campaniei). Participantul  va avea, astfel, la dispoziție, oricând, pe un suport durabil, 
termenii și condițiile valabile la data înscrierii în Campanie, respectiv la data înscrierii în Programul 
HiperCard de Fidelitate cora, pentru a-i putea consulta oricând în derularea relației cu cora aferentă 
documentației Programului/Campaniei. 
(4) Prin transmiterea emailului indicat la alin.(3) de mai sus, respectiv a SMS-ului de la alin (2), cora nu 
renunță la dreptul de a descalifica/elimina din Campanie/Programul HiperCard de Fidelitate cora orice 
Participant în privința căruia se identifică o situație incompatibilă cu Campania/Programul HiperCard de 
Fidelitate cora sau care nu respectă toate condițiile din Regulament (ex. cora identifică faptul că 
Participantul deține deja un HiperCard de Fidelitate cora). Totodată, cora nu intenționează ca prin 
transmiterea emailului / SMS-ului să efectueze în vreun fel promovare a 
produselor/serviciilor/programelor sale în scop comercial, astfel încât emailul și SMS-ul trebuie înțelese ca 
asigurând rolul de comunicare/documentare a îndeplinirii unor etape / formalități conform 
reglementarilor Campaniei/Programului HiperCard de Fidelitate cora. 
 
(5) Cora nu este răspunzătoare dacă prin neparcurgerea/navalidarea tuturor etapelor conform celor 
de mai sus nu este realizata înscrierea validă în Campanie și/sau, după caz, înscrierea validă în Programul 
HiperCard de Fidelitate cora. 
 
(6) Organizatorul nu este răspunzător pentru asigurarea conexiunii/mijloacelor necesare pentru 
completarea și transmiterea Formularului online (ex. Organizatorul nu este răspunzător pentru lipsa 
conexiunii internet a participantului, sau pentru lipsa unui dispozitiv fară acces date internet, setările 
telefonului nu permit primirea unui sms de la număr scurt etc.), sau pentru nefuncționarea rețelei de 
telefonie sau pentru neacccesarea/imposibilitatea participantului de a accesa link-urile din cauze 
neimputabile Organizatorului sau în afara controlului Organizatorului (ex. lipsa conexiunii la internet a 
dispozitivului Participantului). 
 
(7) Punerea în posesie a HiperCardului de Fidelitate și generarea tichetului-premiu se realizează 
conform Regulamentului. Totodată, Participantul câștigător trebuie să respecte regulile privind utilizarea 
efectivă a premiului, conform Regulamentului și, după caz, a Programului HiperCard de Fidelitate cora.  
 

 
5.2 Informatii privind Formularul  
 
(1) Formularul disponibil la https://www.cora.ro/fidelitatecora constituie, prin completarea corectă și 
completă, și transmiterea către cora prin apăsarea butonului „Continuă”, formularul online de solicitare înscriere 
în Programul HiperCard de Fidelitate cora. Orice Formular completat, transmis și valid conform Regulamentului, dă 
dreptul la un singur HiperCard de Fidelitate cora. 
 
(2) Datele completate de Participant în Formularul transmis, constând în: nume, prenume, număr de telefon 

mobil și adresa de email (proprii ale Participantului) sunt necesare cora și pentru derularea formalităților pentru 

înscrierea validă a Participantului în Campanie, conform informării privind prelucrarea datelor personale aferente 

Campaniei (Anexa 1 la prezentul Regulament).  

(3) Formularul de la https://www.cora.ro/fidelitatecora conține următoarele câmpuri și spații pentru bife 

acord: 

i. Nume 
ii. Prenume 

iii. Data nașterii 

https://www.cora.ro/fidelitatecora
https://www.cora.ro/fidelitatecora
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iv. Adresa poștală (stradă, număr, sector/localitate) 
v. Număr de telefon mobil 

vi. Adresa de e-mail 
vii. Magazinul cora preferat (desfășurator conform anexei 2); 

viii. Bifa „Am citit și sunt de acord cu Regulamentul Campaniei Card cora (conținând regulile de 
participare și informarea privind prelucrarea datelor personale aferent acestei campanii)” 

ix. Bifa “Am citit și sunt de acord cu Regulamentul Programului HiperCard de fidelitate cora” 
x. Bifa ”Am citit și am luat cunoștință de Nota de informare privind prelucrarea datelor cu caracter 

personal aferente Programului de Fidelitate” 
xi. Consimțământul privind comunicări comerciale privind produse și servicii cora, inclusiv detalii 

retragere consimțământ. 
 

(4)  Numărul de telefon mobil trebuie să fie unul asupra căruia exclusiv Participantul deține controlul 
(Participantul este titularul). 
 
(5) Înscrierile în Programul HiperCardul de Fidelitate cora realizate altfel decât cu ocazia Campaniei sau altfel 
decât prin accesarea https://www.cora.ro/fidelitatecora sunt valabile dacă sunt realizate conform Programului 
HiperCard de Fidelitate cora. Cu toate acestea, înscrierile respective nu vor avea elementele necesare, conform 
prezentului, pentru înscrierea validă în Campanie și posibilitatea de a câștiga premiile din Campanie. 
 
(6) În privința magazinului cora preferat, Participantul trebuie să indice magazinul cora preferat dintre 
magazinele cora din Anexa 2 (magazinele cora urban nu pot fi magazine preferate în sensul Programului de Fidelitate 
cora). ATENȚIE! Doar din magazinul cora indicat ca preferat de către participant în Formular, acesta va putea ridica 
HiperCardul de Fidelitate cora. 
 
(7) Câmpurile indicate cu asterisc în Formular sunt obligatoriu a fi completate; necompletarea câmpurilor 
obligatorii face imposibila emiterea HiperCardului de Fidelitate cora. Detalii privind prelucrarea datelor personale 
aferente Programului HiperCardul de Fidelitate cora sunt în Nota de informare privind prelucrarea datelor cu 
caracter personal aferente Programului de Fidelitate. 
 
(8) Participantul este liber să indice în Formular opțiunea să cu privire la primirea de la cora de comunicări 
comerciale despre produsele și serviciile cora . Opțiunea poate fi în sensul de a fi de acord cu primirea de comunicări 
comerciale despre produsele și serviciile cora (mutarea butonului radio în poziția Activ (verde)) sau de a nu dori 
comunicări comerciale despre produsele și serviciile cora  pe canalul de comunicare respectiv (butonul radio în 
poziția non-activ (gri)).  
 
(9) Participantul indică, prin bifarea căsuțelor aferente, faptul că a luat cunoștință de reglementările privind 
Campania și Programul HiperCard de Fidelitate cora (conform celor de mai sus) și este de acord cu acestea; în 
absenta indicării, astfel, a acordului și asumării acestor reguli participantul/solicitantul nu poate participa în 
Campanie/Programul HiperCard de Fidelitate cora. 
 
(10) După completarea informațiilor solicitate în Formular, Participantul trebuie să apese butonul „Continuă” și 
să urmeze pașii indicați la art. 5.1. 
 
 
SECTIUNEA 6. PREMIILE CAMPANIEI 

6.1 Premiile Campaniei sunt:  

- 5 premii cu 100% din valoarea cosului de cumpărături, în limita a max 500 lei/card, rambursat prin 
Tichet cora ; 

https://www.cora.ro/fidelitatecora
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- 2,500 premii, fiecare cu 20% din valoarea coșului de cumpărături, în limita a max 40 lei/card, 
rambursat prin Tichet cora; 

- 2,500 premii, fiecare cu 10% din valoarea cosului de cumparaturi, în limita a maximum 20 de lei/card, 
rambursat prin Tichet cora. 

 

Toate premiile vor fi denumite în mod generic „Premiile” / „tichetele-premii” și, fiecare, „Premiul”/”tichetul-
premiu”. Rambursarea indicata se vă realiza conform Regulamentului. 
6.2 Valoarea totală a Premiilor puse în joc în cadrul Campaniei este de maxim 152.500 lei. 
6.3 Câștigătorii premiilor oferite în cadrul Campaniei nu au posibilitatea de a primi contravaloarea premiilor în 
bani sau înlocuirea acestora cu alte bunuri și nici nu pot solicita schimbarea 
caracteristicilor/parametrilor/valabilității premiilor câștigate. 
 
6.4 Tichetul-premiu poate fi utilizat doar pentru achiziționarea de produse exclusiv din hipermarketul cora 
emitent al tichetului-premiu.  
6.5 Pe baza tichetului-premiu nu pot fi achiziționate următoarele produse: alcool (alcoolul definit că fiind 
băuturile spirtoase; nu intra în aceasta categorie vinul și berea); tutun, carduri cadou, servicii, taxe, formule de lapte 
pentru sugari de până la 12 luni, cereale pentru sugari de până la 6 luni. 
6.6 Dacă valoarea produselor achiziționate depășește valoarea tichetului care se dorește a fi utilizat, posesorul 
tichetului trebuie să achite diferență aferenta, pentru a finaliza achiziția tuturor produselor.  
6.7 Dacă valoarea produselor achiziționate este mai mică decât valoarea tichetului, diferență aferentă se 
returnează tot sub forma de tichet, utilizabil tot în magazinul cora emitent și doar până la expirarea valabilității 
(termenul inițial de valabilitate nu se modifica). 
6.8 În cazul în care tichetul-premiu nu este folosit până la data expirării valabilității lui, din orice motiv, 
contravaloarea lui nu se va rambursa, iar tichetul nu mai poate fi utilizat ulterior. 
 
SECȚIUNEA 7. DESEMNAREA CÂȘTIGĂTORILOR. ACORDAREA PREMIILOR 
 
7.1 Câștigătorii premiilor vor fi toți participanții care se înscriu valabil în Campanie (conform Regulamentului), 
primesc SMS-ul privind emiterea HiperCardului de Fidelitate cora și tichetul-premiu castigat și nu sunt descalificați 
ulterior (conform Regulamentului). Cora efectuează verificări privind corespondența / corectitudinea datelor (nume, 
prenume, adresa email și număr de telefon mobil) și dacă există un alt HiperCard de Fidelitate cora deja emis pentru 
datele respective. În cazul în care există un alt HiperCard de Fidelitate cora deja emis, cora își rezervă dreptul de a 
efectua demersuri suplimentare, pentru soluționare.  
 
7.1.1 Dacă soluționarea impune modificarea datelor furnizate prin Formular, aceasta se va realiza cu acordul 
participantului, și datele astfel actualizate vor fi avute în considerare pentru înscrierea solicitantului în Programul 
HiperCardul de Fidelitate cora și emiterea HiperCardului de Fidelitate cora și Campanie. 
 
7.1.2 Dacă, însă, nu se poate soluționă situația, cora își rezervă dreptul să elimine din Campanie respectivul 
participant și să nu emită un HiperCard de Fidelitate cora nou pentru datele respective (înscrierea în Programul 
HiperCard de Fidelitate cora și Campanie, pe baza datelor furnizate în formular, nu va fi considerată 
valabilă/finalizată) – cora nu va raspunde pentru pretențiile/costurile/daunele (potențial) pretinse de participant. 
 
7.2 Fiecare câștigător al unui tichet-premiu va fi notificat prin SMS cu privire la emiterea HiperCardului de 
Fidelitate cora și generarea tichetului-premiu atribuit în Campanie. 
 
7.3 Fiecare câștigător trebuie să se prezinte în magazinul cora indicat în SMS-ul primit de la cora, la Punctul de 
Beneficii, pentru a-și ridica HiperCardul de Fidelitate cora.  
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7.4 La prima achiziție efectuată de câștigatorul tichetului-premiu, în termen de maxim 30 de zile de la ridicarea 
Hipercardului de Fidelitate cora, la care participantul prezintă HiperCardul de Fidelitate cora la casa de marcat, se 
generează automat tichetul-premiu de către magazinul cora respectiv și trebuie sa fie preluat de câștigator.  Acesta 
va fi disponibil și in format digital în aplicația mobilă cora începând de a doua zi după emitere. 
 
7.5 Tichetul-premiu va putea fi utilizat la cumpărături în magazinul cora emitent al tichetului, exclusiv în 
perioada de valabilitate înscrisă pe tichet (prima zi de valabilitate este ziua următoare emiterii tichetului). 
 
7.6 Dacă nu se prevede altfel în prezentul Regulament, tichetului-premiu i se vor aplica prevederile din 
Regulamentul Programului HiperCardului de Fidelitate cora. 
 
 
7.7 Exclusiv pentru verificarea corespondenței între datele furnizate pentru Campanie și datele privind validarea 
înscrierii în Programul HiperCard de Fidelitate cora/premiul câștigat, cora poate solicita participantului-câștigător 
prezentarea unui act de identitate (verificarea se face vizual, fără reținerea de copii de pe actul de identitate), 
precum și să confirme numărul de telefon mobil și adresa de e-mail indicate în Formularul online. Cora nu efectuează 
copii și nu reține copii de pe actul de identitate al Participantului. Cora își rezervă dreptul de a realiza actualizări cu 
acceptul participantului. 
 
7.8 În cadrul prezentei Campanii, un participant poate câștiga un singur premiu, indiferent de câte inscrieri 
efectuează (formulare online completeaza), indiferent de câte mesaje de confirmare înscrieri valide/proceduri de 
validare premiu primește.  
 
 
SECTIUNEA 8. TAXE SI IMPOZITE 

8.1 Organizatorul se obligă, doar daca este cazul conform legii, să calculeze, să rețină, să declare și să vireze 
impozitul datorat pentru veniturile constând în premiile acordate câștigătorilor în conformitate cu prevederile art. 
110 din Codul Fiscal aprobat prin Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, orice alte obligații 
de orice alta natura, în legătură cu acestea, fiind în sarcina exclusiva a câștigătorilor. 

8.2 Participanților la Campanie nu le sunt impuse/percepute de Organizator/Agenții nici un fel de cheltuieli 
directe sau indirecte, în contrapartida, suplimentare și nu i se impun alte obligații fiscale.  Cheltuielile efectuate de 
Participanți referitor la participarea în Campanie (ex. contravaloare a SMS-urilor trimise, contravaloare a accesului 
la Internet pentru completarea formularului de înscriere în Campanie, etc) sunt în sarcina participanților în baza 
relațiilor cu furnizorii acestor servicii, nefiind contrapartida directa/indirecta solicitata de Organizator la/pentru 
participarea în Campanie. 

SECTIUNEA 9. LIMITAREA RASPUNDERII  

9.1 Organizatorul este îndreptățit să ia toate masurile necesare în caz de tentativa de frauda a 
sistemului/Regulamentului/Campaniei, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestei Campanii, 
a Organizatorului și/sau a Agențiilor. Fară a contraveni altor prevederi din Regulament, orice încercare de fraudare 
în orice fel se soldează cu eliminarea Participantului în cauza din Campanie și, după caz, cu sesizarea organelor de 
cercetare penala. 
 
9.2 Suplimentar celor indicate în Regulament, Organizatorul nu își asuma răspunderea (cu titlul de exemplu)  
pentru oricare dintre :  
 
Erorile în datele furnizate de către Participant. Acuratețea datelor de contact nu atrage răspunderea 



 

9 
 

Organizatorului/Agențiilor, fiind în responsabilitatea exclusiva a Participanților. Că atare, OrganizatoruliAgentia nu 
are nici un fel de obligație în cazul furnizării de către participanți a unor date eronate care au dus la imposibilitatea 
identificării câștigătorului și/sau înmânării premiului 
 
SMS-urile trimise de Organizator, dar care nu au fost primite de către Participanți din motive tehnice 
Eventualele dispute legate de numarul de telefon inscris in Campanie de Participant; 
Situatiile in care numarul de telefon indicat la completarea Formularului online nu este corect, sau nu poate fi 
identificat sau apelat/nu i se pot trimite sms-uri (numar incorect, numarul nu este alocat, este dezactivat, este 
blocat, nu se afla in aria de acoperire etc). 
 

9.3 Organizatorul nu vă avea nicio răspundere de a plati alte sume decât cele menționate expres în 

Regulament, sau eventualele cheltuieli suplimentare suportate de către participant în legătură cu aceasta Campanie 

(ex. cost transport pentru ridicare premiu). 

 

9.4 Organizatorul nu este răspunzător pentru erorile /datele incorecte/incomplete furnizate de 

participant/solicitant. 

 

9.5 Tichetele care devin neinteligibile, sau sunt deteriorate, falsificate, inventate, sau nu permit din 

orice motiv identificarea datelor necesare, sunt considerate nule și nu vor fi luate în considerare în cadrul Campaniei. 

Orice încercare de falsificare vă fi pedepsita conform legislației în vigoare. Organizatorul prezentei Campanii, precum 

și celelalte firme implicate în Campanie nu își asuma nici o răspundere pentru documentația necorespunzătoare (ex. 

deteriorata, falsificata, pierduta, înstrăinată) sau pentru orice alti factori care ar putea afecta dreptul de participare 

la prezenta Campanie, aflați în afara culpei sau controlului Organizatorului/Agențiilor.  

 

9.6 Organizatorul nu are nicio obligație de a purta/întreține corespondenta cu solicitanții unor 

revendicări necastigatoare/neîntemeiate conform Regulamentului sau legii. 

 

9.7 Organizatorul își rezerva dreptul de a exclude definitiv din Campanie, la orice moment, orice 

persoana participanta în campanie care, prin comportamentul fraudulos sau abuziv/cu rea-credință, poate 

afecta/afectează bunul mers al Campaniei și/sau reputația/imaginea Organizatorului (ex. participantul publica pe 

rețele de socializare mesaje tendențioase la adresa Campaniei/Organizatorului, etc.), fară că Organizatorul să fie 

ținut răspunzător pentru aceasta măsură sau consecințele aferente (ex. neacordare premiu). Totodată, 

Organizatorul poate apela la orice demersuri pe care le considera necesare pentru protejarea drepturilor sale (ex. 

acționarea în instanță, sesizarea organelor competente, etc.). 

 

9.8 În cazul în care sunt identificate persoane care au influențat sau care au facilitat câștigarea de 

premii, Organizatorul are dreptul de a cere urmărirea în instanță a respectivelor persoane, conform legii. 
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9.9 Organizatorul nu raspunde de aspecte în afara controlului sau exclusiv (ex. participantul a pierdut 

tichetul, tichetul i-a fost furat). Tichetele care prezinta semne de deteriorare, ilizibile, etc. vor putea fi refuzate de 

cora. 

 

9.10 Organizatorul nu își asuma responsabilitatea (cu titlu de exemplu) pentru oricare dintre: 

• Pierderea/furtul tichetelor-premii sau a HiperCardurilor de Fidelitate cora; 

• Eventualele dispute legate de datele furnizate direct de către participant; 

• Erorile în datele furnizate de către Participant. Acuratețea datelor de contact nu atrage răspunderea 

Organizatorului, fiind în responsabilitatea exclusiva a Participanților. Că atare, Organizatorul nu are 

nici un fel de obligație (ex. în cazul furnizării de către participanți a unor date eronate care au dus la 

imposibilitatea identificării câștigătorului și/sau generării premiului); 

• Imposibilitatea câștigătorilor de a utiliza premiul/prelua premiul din motive independente de 

Organizator;  

• Cazurile în care câștigătorul nu respecta condițiile de validare detaliate în prezentul Regulament; 

• Organizatorul nu vă fi răspunzător pentru niciunul dintre prejudiciile suferite/ ce ar putea fi suferite 

de către câștigător în legătură cu premiile câștigate, indiferent de natura acestor prejudicii, cu 

excepția situațiilor expres prevăzute de lege și care ar institui o astfel de răspundere; 

• Integritatea și calitatea tichetelor, după momentul generării tichetelor conform Regulamentului; 

• Participanții care emit pretenții nesustinute de prevederile Regulamentului / regulile/condițiile de 

participare/validare, sau care în orice alta situație nu îndeplinesc/nu respecta toate prevederile 

Regulamentului; 

• Organizatorul nu vă avea nicio răspundere de a plati alte sume decât cele menționate expres în 

Regulament, sau eventualele cheltuieli suplimentare suportate de către participant în legătură cu 

aceasta Campanie (ex. cost transport pentru utilizare premiu).  

 

 
SECTIUNEA 10. PRELUCRAREA  DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

10.1 Detaliile cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal aferent Campaniei se regasesc in Anexa 1 a 
prezentului Regulament. 
 
SECTIUNEA 11. INCETAREA/ INTRERUPEREA CAMPANIEI. FORTA MAJOR   

11.1 Campania poate înceta înainte de împlinirea Perioadei Campaniei prevăzute în Regulament sau poate fi 
afectata, în cazul producerii unui eveniment ce constituie forță majora* care afectează Organizatorul, inclusiv în 
cazul imposibilității Organizatorului, din motive independente de voință să (inclusiv a Agențiilor), de a asigura 
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desfășurarea în bune condiții a Campaniei.  Totodată, Organizatorul poate decide oricând oprirea Campaniei, pentru 
motive pe care le considera justificate. 
11.2 Campania mai poate înceta înainte de împlinirea Perioadei Campaniei stabilite în Regulament, ori poate fi 
suspendata oricând în baza liberei decizii a Organizatorului, cu comunicarea în prealabil o astfel de situație și cu 
respectarea prevederilor Regulamentului.     
*Forță Majora, convenita că fiind evenimentul extern, imprevizibil și de neînlăturat, petrecut după intrarea în 
vigoare a prezentului Regulament Oficial și care împiedică Organizatorul să-și îndeplinească total sau parțial 
obligațiile, exonerează de răspundere Organizatorul, pe durata de existenta a cazului de Forță Majora. În înțelesul 
prezentului Regulament pot constitui cazuri de forță majora următoarele evenimente: 
a) tentative de frauda ale mecanismului Campaniei; 
b) orice reglementare/act normativ care poate apărea ulterior intrării în vigoare a Regulamentului și care poate 
interzice sau modifica termenii acestuia; 
Enumerarea de mai sus nu este limitativa, fiind utilizata numai în scop exemplificativ.  
 Daca o situație de forță majora, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de voință 
să, împiedică sau întârzie total sau parțial executarea Regulamentului și continuarea Campaniei, Organizatorul vă fi 
exonerat de răspunderea privind îndeplinirea obligațiilor sale pentru perioada în care aceasta îndeplinire vă fi 
împiedicată sau întârziată, conform art. 1634 Codul Civil. În cazul în care invoca forță majora, Organizatorul este 
obligat să comunice existenta acestuia participanților la Campanie, în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la apariția 
cazului de forță majora. 
 
SECTIUNEA 12. CONTESTATII SI LITIGII  

 
12.1 Participanții pot trimite contestații în legătură cu desfășurarea Campaniei pe adresa ROMANIA 
HYPERMARCHE, București, Șoseaua Dudești-Pantelimon, nr. 73-75, Spațiul S1, în incinta Cora Pantelimon, Sector 3, 
sau la adresa de email: info@cora.ro, până la data de08.09.2022 inclusiv. După aceasta data, nicio contestație nu vă 
mai fi luata în considerare de către Organizator. Contestațiile vor fi soluționate în termen maxim de 30 zile 
calendaristice de la data depunerii acestora și un răspuns scris vă fi comunicat reclamantului la adresa de e-mail 
indicata sau la adresa poștală comunicata de către acesta, numai daca participantul solicita expres aceasta metoda 
de răspuns și furnizează datele personale aferente. 
  
12.2 Eventualele litigii apărute intre Organizator și Participanți, cu privire la orice aspect legat de desfășurarea 
Campaniei, se vor soluționă pe cale amiabila, iar în cazul în care aceasta nu vă fi posibila, litigiile vor fi soluționate în 
instanțele judecătorești romane competente de la sediul Organizatorului. 
 

ORGANIZATOR  

S.C România Hypermarché S.A.  

Aura Rădulescu, Director general  

Prin mandatarul său,  

Mária-Andrea Damian, Coordonator promoții și evenimente 
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 ANEXA nr. 1 la Regulamentul Oficial al Campaniei  
“Fa-ti card de fidelitate cora, ai premii garantate” 

 (“Campania”) 

Informatii cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal 

 

1. Date privind operatorul de date cu caracter personal si imputernicitii 

Organizatorul ROMANIA HYPERMARCHE S.A. este Operator de date, potrivit legislatiei relevante privind protectia 

persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date {in principal 

GDPR), iar Tribal Worldwide Digital Agency S.R.L este persoana imputernicita de Operatorul de date pentru a 

prelucra anumite datele personale colectate in cadrul Campaniei, la instructiunea Operatorului de date, pentru 

scopurile declarate conform prezentului document. Imputernicitul are urmatoarele date contact: societate cu sediul 

social in Municipiul Bucuresti, Str. Praga nr. 3, etaj 2, biroul 5, Sector 1, inregistrata la Registrul Comertului Bucuresti 

sub nr. J40/3881/2008, avand Codul Unic de inregistrare Fiscala RO23418623. 

Cu privire la Programul de Fidelitate, detaliile privind prelucrarea datelor personale sunt in Nota de informare privind 

prelucrarea datelor cu caracter personal aferente Programului de Fidelitate, disponibila la completarea Formularul 

online pentru inscriere in Campanie si in Programul HiperCard de Fidelitate cora. Totodata, Nota de informare 

privind prelucrarea datelor cu caracter personal aferente Programului de Fidelitate este disponibila oricand in 

magazinele cora si pe site-ul cora la link Regulament Card Fidelitate cora. 

 

2. Categorii de date cu caracter personal prelucrate aferent Campaniei 

Aferent Campaniei, Operatorul va prelucra urmatoarele categorii de date cu caracter personal: 

Pentru persoanele care viziteaza micro-site-ul Campaniei, https://www.cora.ro/fidelitatecora, si, dupa caz, 

completeaza formularul  de inscriere in Campanie conform Regulamentului (participantii), Organizatorul 

prelucreaza urmatoarele categorii de date: 

(i) date colectate direct de la persoana vizata, urmare a completarii de catre aceasta a Formularului de 
inscriere in Companie, necesare pentru solicitare inscriere in Campanie: 

• Nume si prenume, 

• Numar de telefon mobil, 

• Adresa de email.  

Aceste date personale (alaturi cu datele privind actiunea de exprimare a acordurilor prin bifa si actionarea butonului 

„Continua”) sunt obligatorii pentru inscriere in aceata etapa in Campanie, fiind datele minim necesare pentru 

verificarea indeplinirii unor conditii esentiale pentru participarea in Campanie, respectiv: (i) persoana vizata sa nu 

detina deja, la data inscrierii, un HiperCard de Fidelitate cora emis pe aceleasi date personale (verificarea se poate 

realiza complet dupa datele: nume, prenume, numar de telefon mobil si adresa de email), si (ii) persoana vizata sa 

isi doreasca sa participe in Campanie in acord cu reglementarile Campaniei. 

 (ii) date rezultate din vizitarea site-ului Campaniei, respectiv din completarea si transmiterea Formularului 
online, si din pasul reconfirmarii numarului de telefon: 

• log-ul cora atesta momentul inscrierii Formularului in Campanie si continutul inscrierii (inclusiv exprimarea 
acordurilor prin bifa si apasarea butonului Continua);  

• adresa ip user; 

https://www.cora.ro/regulament-fidelitate-cora
https://www.cora.ro/fidelitatecora
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• numar telefon mobil in etapa reconfirmare (Participantul reconfirma numarul de telefon mobil furnizat in 

Formular, in pagina online care se deschide dupa completarea Formularului, cu mesajul “Iti multumim ca ai 
aplicat pentru HiperCardul de fidelitate cora! Vezi ce premiu ai castigat! Te rugam sa reconfirmi numarul de 
telefon”); 

• premiul atribuit urmare a „razuirii” virtuale a unui card virtual, pe ecranul dispozitivului folosit la 

completarea Formularului, si validat conform Regulamentului (prelucrare numar telefon reconfirmat, 
premiu, ora la care s-a acordat premiul si sursa de unde s-a inregistrat (“website”/”promo”)). 

(iii) date pentru verificare/validare inscriere; validare finala inscriere si premiu; comunicari privind 
premiul 

• nume, prenume, numar de telefon mobil si adresa email furnizate in Formular, precum si orice 
versiuni actualizate a acestor date personale, urmare a evidentierii unor neconcordante si 
solutionarii cu acordul persoanei vizate. 

• decizie de validare de catre cora a inscrierii; 

• numarul de telefon mobil indicat de persoana vizata in Formular (cu actualizarile aferente; 

• adresa de email indicata de participant (sau actualizata, dupa caz). 
 

(iv) asigurare date acurate si prevenirea fraudei, inclusiv a indeplinirii conditiilor cerute 

• cu privire la participanti, respectiv participantii castigatori: Nume, prenume, numar de telefon mobil, 
adresa de email, premiu, numar HiperCard de Fidelitate emis aferent Campaniei. 

(v) date colectate de la persoane vizate in interactiunea despre derularea Campaniei:  

- nume si prenume; 
- corespondența (ex. solicitare clarificări, reclamații, etc.); 
- adresa de email pentru corespondență/răspuns; 
- număr/serie/titular HiperCard de Fidelitate cora ; 
- număr de telefon pentru corespondența/răspuns privind solicitarea; 
- adresa poștală indicată expres de persoana vizată pentru primire răspuns la o reclamație (dacă 

este cazul, conform Regulamentului). 

Emiterea si inmanarea HiperCardului de Fidelitate cora emis aferent Campaniei se realizeaza conform Notei de 
informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal aferente Programului de Fidelitate cora. 
 
Exclusiv pentru verificarea corespondentei intre datele furnizate pentru Campanie si datele privind validarea 
inscrierii in Programul HiperCard de Fidelitate cora/premiul castigat, cora poate solicita participantului-castigator 
prezentarea unui act de identitate (verificarea se face vizual, fara retinerea de copii de pe actul de identitate), 
precum si sa confirme numarul de telefon mobil si adresa de e-mail indicate in Formularul online. Cora nu efectuează 
copii și nu reține copii de pe actul de identitate al Participantului.  
 
Pe site-ul Campaniei se pot plasa cookies conform Politicii de Cookies disponibila pe cora.ro. 
 
3. Scopurile prelucrarii datelor personale aferent Campaniei 

Datele cu caracter personal ale participantilor la Campanie sunt necesar a fi prelucrate in vederea urmatoarelor 
scopuri aferente Campaniei: 
 

i) Organizarea si desfasurarea Campaniei: completarea si transmiterea formularelor de inscriere in 

Campanie; verificari corespondenta date; reconfirmare numar telefon; interactiune/corespondenta cu 

solicitanti de clarificari/in caz de reclamatii; prevenirea fraudei; verificari in bazele de date interne 
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pentru a identifica daca persoana vizata detine deja un HiperCard de Fidelitate cora, pentru datele 

trimise prin Formular (nume, prenume, numar de telefon mobil si adresa email).  

Daca solutionarea impune modificarea datelor furnizate prin Formular, aceasta se va realiza cu acordul 

participantului, si datele astfel actualizate vor fi avute in considerare pentru inscrierea solicitantului in 

Programul HiperCardul de Fidelitate cora si emiterea HiperCardului de Fidelitate cora si Campanie. 

Daca, insa, nu se poate solutiona situatia, cora isi rezerva dreptul sa elimine din Campanie 
respectivul participant. 
Odata ce finalizeaza etapa completarii si transmiterii Formularului catre cora, Participantul 
primeste de la cora, pe adresa de email indicata in Formular, un email continand 
informatiile/datele introduse aferent inscrierii i, precum si documentatia in privinta careia 
Participantul si-a manifestat acordul urmare a parcurgerii sale la link-urile indicate in Formularul 
online.  
Cora transmite catre Participant acest email in scop de documentare, in conformitate cu 
legislatia care impune furnizarea pe suport durabil a informatiilor/documentatiei contractuale 
aferente relatiei create prin acceptarea unor termeni si conditii in mediul online (precum 
reglementarile Campaniei). Participantul  va avea, astfel, la dispozitie, oricand, pe un suport 
durabil, termenii si conditiile (regulile contractuale privind Campania si Programul HiperCard, 
valabile la data inscrierii in Campanie, pentru a-i putea consulta oricand in derularea relatiei cu 
cora aferenta documentatiei Campaniei/Programului.  

ii) Desemnare premiu; 
iii) Desemnarea si validarea castigatorilor: pentru validare finala, asigurare date acurate si 

prevenirea fraudei.  
In urmatoarele 48 de ore lucratoare de la finalizarea etapei privind transmiterea Formularului 
online, Participantul va primi de la cora un SMS pe numarul de telefon cu detalii privind ridicarea 
HiperCardului de Fidelitate cora si generarea tichetului-premiu (conform Regulamentului). 
Aceste detalii sunt necesar a fi transmise Participantului, pentru a valida inscrierea in lipsa unui 
HiperCard de Fidelitate cora pre-existent, a informa asupra elementelor de baza privind premiul 
castigat si a permite Participantului sa decida pasii urmatori, conform propriilor interese/decizii, 
dar si cu respectarea Regulamentului (ex. momentul ridicarii HiperCardului de Fidelitate, 
efectuarea achizitiilor, etc.). 

Cora nu intentioneaza ca prin transmiterea emailului conform pct. i), respectiv a SMS-ului cf. pct. iii), sa 
efectueze in vreun fel promovare a produselor/serviciilor/programelor sale în scop comercial, astfel 
incat emailul si SMS-ul trebuie intelese ca asigurand rolul de comunicare/documentare a indeplinirii 
unor etape / formalitati conform reglementarilor Campaniei/Programului HiperCard de Fidelitate cora. 

iv) Formalitati legale legate de documentare organizarii Campaniei; 
v) Atribuirea premiilor si indeplinirea obligatiilor financiar-contabile ale Operatorului, dupa caz. 

 

4. Temeiurile juridice ale prelucrarii prelucrarii datelor personale aferent Campaniei 

 
Temeiurile prelucrarii datelor sunt: 

• Necesitatea executarii contractului (respectiv a Regulamentului Campaniei), potrivit articolului 6 alin. 1 lit. 
b) GDPR– in ceea ce priveste datele furnizate de participanti si de castigatori la inscriere, aferent derularii 
Campaniei si aferent desemnarii castigatorilor si rezervelor, validarii castigatorilor, inmanarea premiilor; 

• Necesitatea conformarii cu o obligatie legala care revine operatorului-Organizator, potrivit articolului 6 alin. 
1 lit. c) GDPR– in ceea ce priveste furnizarea documentatiei contractuale (privind Campania/Programul) pe 
suport durabil; 
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• Prelucrarea este necesara pentru realizarea unui interes legitim al operatorului-Organizator, potrivit 
articolului 6 alin. 1 lit. f) GDPR, de a se asigura de desfasurarea in bune conditii a Campaniei - in ceea ce 
priveste datele rezultate din vizitarea paginii de internet, formalitatile de inscriere in Campanie, efectuarea 
de verificari in vederea validarii inscrierilor, prevenirea fraudei; 

• Prelucrarea este necesara pentru realizarea unui interes legitim al operatorului-Organizator, potrivit 
articolului 6 alin. 1 lit. f) GDPR, de a formula actiuni/aparari, si de a dovedi, inclusiv fata de autoritati 
competente (ex. autoritati de control), elemente privind desfasurarea Campaniei si acordarea premiilor, 
completare in registrul premiilor (daca este cazul) - in ceea ce priveste pastrarea datelor ulterior incetarii 
Campaniei si predarii premiilor, pe durata termenului indicat in Regulament; 

• Necesitatea conformarii cu obligatie legala care revine operatorului-Organizator, potrivit articolului 6 alin. 
1 lit. c) GDPR – in ceea ce priveste pastrarea documentatiei justificative, conform reglementarilor fiscale 
(daca este cazul). 

Datele privind acordare consimamant (dupa caz) pentru comunicari comerciale privind produsele si serviciile cora 

vor fi prelucrate aferent HiperCardului de Fidelitate cora eliberat in urma Campaniei (conform 

regulamentului/informarii Programului de Fidelitate). 

5. Destinatarii datelor cu caracter personal - Campanie 

Destinatarii datelor cu caracter personal sunt persoana vizata (in cazurile exercitarii drepturilor cu privire la propriile 

date personale), imputerniciti ai Operatorului implicati in derularea Campaniei (indicati in Regulament), autoritati 

fiscale, de reglementare, control, instante de judecata (dupa caz, conform competentelor acestora si a prevederilor 

legale). 

Pentru Campanie, Tribal Worldwide Digital Agency S.R.L actioneaza drept persoana imputernicita a Operatorului de 

date, in temeiul unui acord de prelucrare date. In sumar, informam ca persoana imputernicita este implicat in 

prelucrare date, in numele si la instructiunile operatorului de date, pentru: proces automatizat validare inscriere, 

proces validare premiu (inclusiv transmitere date catre operatorul de date ca rezultat al verificarilor).  

Imputernicitii Organizatorului sunt tinuti de obligatia de confidentialitate cu privire la datele personale la care au 

acces si de respectarea GDPR. 

In cazul in care Organizatorul va decide in viitor sa instraineze participatiile sau business-ul (activele si pasivele, etc.), 

este posibili sa transmitem catre /sa asiguram acces potentialii(ilor) cumparatori/ societati succesoare (la) datele 

personale pentru efectuarea analizelor si auditului necesar achizitiei participatiilor/ business-ului (activelor si 

pasivelor, etc.), structurarii si implementarii tranzactiei. In acest caz, Organizatorul se va asigura ca orice potential 

cumparator/succesor detine masurile de securitate necesare pentru protectia datelor tale, iar un acord de protectie 

a datelor va fi semnat in acest scop. 

Nu furnizam datele personale prelucrate aferent Campaniei altor terti, si nici in grupul de societati din care face 

parte Organizatorul. 

 

6. Perioada de stocare a datelor cu caracter personal 

Datele personale prelucrate in timpul desfasurarii Campaniei vor fi pastrate pe toata durata Campaniei, dar nu mai 

mult de 4 (patru) luni din momentul desemnarii tuturor castigatorilor, in principal pentru finalizarea procedurilor 

verificare/validare/utilizare premii, si pentru solutionarea eventualelor reclamatii depuse in termenul indicat in 

Regulament. In cazul unor situatii litigioase/reclamatii, datele personale respective vor putea fi pastrate pe durata 

strict necesara solutionarii situatiei litigioase/reclamatiei.  
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Daca este cazul, datele castigatorilor vor fi pastrate in registrul premiilor, pe perioada impusa conform prevederilor 

legale aplicabile in materie fiscala (documente justificative financiar-contabile) – respectiv 10 ani de la data incheierii 

exercitiului financiar in care s-au acordat premiile. 

La expirarea perioadei de stocare a datelor cu caracter personal, Operatorul va asigura stergerea/distrugerea 

ireversibila a acestor date de pe toate mijloacele/mediile de prelucrare si stocare, impunand Imputernicitului/ 

Imputernicitilor obligatii similare. 

7. Drepturile persoanelor vizate cu privire la prelucrarea datelor personale aferent Campaniei 

Persoanelor vizate le sunt garantate drepturile prevazute de GDPR (Regulamentul 679/2016 privind protectia 

persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date), in special 

urmatoarele drepturi, pe care le pot exercita in conformitate cu GDPR , cu privire la propriile date cu caracter 

personal: 

• dreptul de informare, potrivit caruia orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la operator la cerere si 
in mod gratuit confirmarea faptului ca datele care il privesc sunt sau nu sunt prelucrate de catre Operator si 
dreptul de acces la datele cu caracter personal; 

• dreptul la rectificare; 

• dreptul de a solicita stergerea datelor; 

• dreptul la restrictionarea prelucrarii; 

• dreptul la portabilitatea datelor; 

• dreptul la retragerea consimtamantului (daca prelucrarea are ca temei consimtamantul persoanei vizate). 
Retragerea nu afecteaza legalitatea prelucrarilor anterioare datei retragerii consimtamantului; 

• dreptul de opozitie - prin care persoana vizata are dreptul de a se opune in orice moment, din motive legate 
de situatia particulara in care se afla, ca datele care o vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari intemeiate pe 
interesul legitim al operatorului, cu exceptia cazului in care operatorul demonstreaza ca are motive legitime 
si imperioase care justifica prelucrarea si care prevaleaza asupra intereselor, drepturilor si libertatilor 
persoanei vizate sau ca scopul este constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta; 

• dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata, inclusiv crearea de 
profiluri; 

• dreptul de a depune o reclamatie cu privire la prelucrarea datelor la autoritatea romana competenta 
(Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal - 
www.dataprotection.ro). 

Aceste drepturi pot fi exercitate conform reglementarilor Campaniei, sau prin trimiterea unei solicitari pe adresa 

ROMANIA HYPERMARCHE, Bucuresti, Soseaua Dudesti-Pantelimon, nr. 73-75, Spatiul S1, in incinta Cora Pantelimon, 

Sector 3 sau la adresa email: protectiadatelor@cora.ro.  

8. Protectia datelor cu caracter personal apartinand minorilor 

Intrucat la Campanie pot participa, conform Regulamentului, exclusiv persoanele fizice cu varsta de minim 18 ani la 

data inceperii Campaniei, nu vor fi prelucrate date apartinand persoanelor cu varsta mai mica de 18 ani. In situatia 

in care Operatorul/ un Imputernicit este in posesia informatiei privind prelucrarea de date cu caracter personal 

apartinand persoanelor cu varsta mai mica de 18 ani, aceste date vor fi imediat sterse/ distruse de pe mijlocele de 

prelucrare si stocare ale Operatorului si, dupa caz, ale Imputernicitului. In cazul in care un parinte sau un titular al 

autoritatii parintesti notifica prelucrarea unor date cu caracter personal apartinand unor persoane cu varsta mai 

mica de 18 ani, Operatorul va sterge/ distruge imediat aceste date de pe mijlocele de prelucrare si stocare.  

mailto:protectiadatelor@cora.ro
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9. Securitatea datelor cu caracter personal 

Operatorul se obliga sa implementeze masuri tehnice si organizatorice adecvate in vederea asigurarii unui nivel de 

securitate corespunzator datelor cu caracter personal apartinand participantilor la Campanie. Operatorul se obliga 

sa impuna Imputernicitilor obligatii care sa asigure cel putin acelasi nivel de securitate. La evaluarea nivelului 

adecvat de securitate se va tine seama in special de riscurile prezentate de prelucrarea datelor cu caracter personal, 

generate in special, in mod accidental sau ilegal, de distrugerea, pierderea, modificarea, divulgarea neautorizata sau 

accesul neautorizat la datele cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate. 

10. Modificarea informarii privind prelucrarea datelor cu caracter personal 

Operatorul are dreptul de a modifica prezenta Anexa la Regulament oricand pe durata desfasurarii Campaniei, in 

cazul in care se descopera masuri mai eficiente pentru protejarea si securizarea datelor cu caracter personal ale 

persoanelor vizate si fara a afecta drepturile si libertatile persoanelor vizate. Orice astfel de modificare va fi publicata 

pe site-ul Operatorului si/ sau al Campaniei, respectiv va fi adusa la cunostinta persoanelor vizate prin aceleasi 

mijloace prin care au fost incunostintate cu privire la Regulament.   

11. Alte prevederi  

Intenția Organizatorului este de a colecta și prelucra exclusiv datele persoanei vizate, așa încât persoana vizata 
trebuie să se asigure că furnizează datele proprii, corecte și complete (de ex. inclusiv că este titularul numărului 
de telefon mobil de pe care efectuează înscrierile). 

Organizatorul nu este răspunzător pentru furnizarea de către persoanele vizate, cu intenție sau din eroare 
(inclusiv neglijenta), a unor date personale incorecte/incomplete sau aparținând unor alte persoane vizate. 
Organizatorul vă acționă cu diligenta de îndată ce intra în posesia de informații privind astfel de situații (ex. 
modificare/corectare/actualizare/ștergere date). 

12. Numele și datele de contact ale operatorului, precum și datele de contact ale responsabilului cu protecția 
datelor 

Prezentele dispoziții privind protecția datelor cu caracter personal se aplica prelucrărilor de date efectuate de 
Organizator-în calitate de operator (sediul social în București, Șoseaua Dudești-Pantelimon, nr. 73-75, Spațiul S1, 
în incinta Cora Pantelimon, Sector 3), aferent Campaniei. Responsabilul cu protecția datelor numit de Organizator 
poate fi contactat la adresa de mai sus, în atenția Responsabilului cu protecția datelor cora, sau respectiv la adresa 
de email protectiadatelor@cora.ro. 
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ANEXA nr. 2 la Regulamentul Oficial al Campaniei  
“Fă-ți card de fidelitate cora, ai premii garantate” 

 (“Campania”) 

Magazine Cora (fizice) :  

cora Lujerului situat în Bd. Iuliu Maniu nr. 19 sector 6  

cora Alexandriei situat în Șoseaua Alexandriei, nr 152-154, sector 5 

cora Pantelimon situat în Șoseaua Vergului, nr. 20, Sector 2 

cora Sun Plaza situat pe Calea Văcărești, nr. 391, Sector 4   

cora Brătianu Constanta situat pe Str. Cumpenei, Nr. 2 (lângă Pod Butelii)  

cora City Park Constanta situat pe Bd. Alexandru Lăpușneanu 116 C 

cora Bacău situat pe strada Milcov nr.2-4, județul Bacău 

cora Cluj situat pe Bd. 1 Decembrie 1918, Nr. 142 

cora Drobeta situat pe Str. Constructorului nr.1, Drobeta-Turnu Severin  

cora Ploiești situat pe Str. Calomfirescu, Nr. 2 (în incinta mall Afi Palace) 

 

 


