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Loterie promotionala cora:  

„10 ani de cora Alexandriei cu Premii de nota 10!”  

 

Regulament oficial de desfăşurare 

 

 

Secţiunea 1. Organizatorul şi durata loteriei promoţionale 

 

1.1. Organizator 

 

Organizator al loteriei este  ROMÂNIA HYPERMARCHÉ S.A., cu sediul în Şoseaua 

Dudeşti Pantelimon nr. 73-75, Sector 3, Bucureşti, având numărul de ordine la Registrul 

Comerţului J40/38/2002 și codul unic de înregistrare RO14374293, capital social de 

152.308.851,60  lei.  

Loteria promoţională organizata cu prilejul evenimentului aniversar „10 ani cora 

Alexandriei!” urmăreste recompensarea clienţilor care au realizat cumpărături în 

hipermarketul cora Bacau („Organizatorul”), în conformitate cu acest regulament. 

 

Regulamentul oficial este întocmit și va fi făcut public conform legislației aplicabile din 

România, urmând a fi disponibil pe site-ul www.cora.ro si la Serviciul Informatii Clienţi din 

cadrul hipermarketului cora Alexandriei, pe toată perioada de desfășurare a campaniei. 

Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica în orice moment oricare din condițiile stabilite 

în prezentul Regulament, dar nu înainte de a anunța publicul despre aceste modificări. 

 

1.2. Denumire. Durata. Locul desfăşurării 

 

Loteria promotionala  cora organizata cu prilejul aniversar „ 10 ani cora Alexandriei! ” 

poartă denumirea ,,10 ani de cora Alexandriei, cu Premii de nota 10!” şi oferă 

posibilitatea tuturor cumpărătorilor din hipermarketul cora Alexandriei din sos. Alexandriei 

nr. 152, Sector 5, Bucuresti  (denumit in continuare „ hipermarketul cora Alexandriei”)  care 

cumpără de minimum 100 de lei, scanează Cardul de fidelitate cora la casa de marcat în 

perioada  21 - 27 noiembrie 2022 (perioada aniversara 10 ani cora Alexandriei) să 

participe la o loterie promoţională la care se poate câştiga unul dintre cele 10  premii constand 

in 10 Televizoare Ultra HD marca LG. 

Pe bonul de casă va apărea mesajul: „ Felicitări! Ai cumpărat și la tombola 10 ani de cora 

Alexandriei ai intrat! Poți câștiga unul dintre cele 10 Televizoare Ultra HD marca LG”. 

Organizatorul îşi rezervă dreptul de a completa şi/ sau modifica Regulamentul oficial, 

completarea şi/ sau modificarea urmând a fi adusă la cunoştinţa publică în modalităţile 

prevăzute la Secţiunea 10 din prezentul regulament. 

 

Secţiunea 2. Dreptul de participare 

 

La această Loterie promoţională pot participa numai persoane fizice, române sau străine, în 

conformitate cu prevederile prezentului regulament, care fac cumpărături de minimum 100 de 
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lei in perioada 21-27 noiembrie 2022 si scanează Cardul de fidelitate cora la casa de marcat , 

pot participa la o loterie promoţională la care se poate câştiga unul dintre cele 10 Televizoare 

Ultra HD marca LG. 

 

Participanţii trebuie să aibă minim 18 ani. Pentru a participa la Loterie şi a putea primi 

premiul, datele personale ale clienţilor colectate în cadrul Programul de Fidelitate cora 

trebuie să fie corecte şi actualizate (email, telefon fix şi / sau mobil). 

 

Secţiunea 3. Condiţiile şi modul de participare 

 

Pot participa toţi clienţii posesori de Card de fidelitate cora care in perioada 21-27 noiembrie 

2022 fac cumpărături de minimum 100 de lei și scanează Cardul de fidelitate  cora la casa de 

marcat si sunt înscriși automat la o loterie promoţională la care se poate câştiga unul dintre 

cele 10 Televizoare Ultra HD marca LG. 

 

Secţiunea 4. Descrierea premiilor 

 

Premiile oferite la loteria promoţională constau în 10 Televizoare Ultra HD marca LG. 

  

Valoarea comerciala individuala a unui premiu este de 1700,00 lei (TVA inclus), 

reprezentand contravaloarea unui Televizor Ultra HD marca LG. 

 

Valoarea comercială totală  a celor 10 premii oferite este de 17.000,00 lei  (TVA inclus) . 

 

Valoarea bruta a unui premiu acordat este de 1822,00 lei (TVA inclus), compusa din 1.700,00 

lei reprezentand contravaloarea unui Televizor Ultra HD marca LG oferit ca premiu fiecarui 

castigator si o suma de bani in valoare de 122,00 lei ce va fi retinuta de Organizator la sursa, 

cu titlu de impozit. 

 

Secţiunea 5. Acordarea premiilor și anunţarea câştigătorilor 

 

Câştigătorii vor putea să-şi ridice premiile câștigate la Loteria promotionala  de la Serviciul 

Informatii Clienti din cadrul hipermaketului cora Alexandriei  în urma căreia au fost declaraţi 

câştigători.  

 

Câştigătorii premiilor nu au posibilitatea primirii contravalorii în bani sau în alte obiecte a 

premiilor şi nici de a cere modificarea premiilor sau a caracteristicilor acestora. 

 

Pentru obţinerea premiului, câştigătorul care face dovadă câştigării premiului prezentând în 

original cartea de identitate şi Cardul de Fidelitate pe baza căruia s-a făcut înscrierea la 

tragerea la sorţi  are obligaţia de a semna în Registrul Premiilor Acordate, în care vor fi 

completate datele personale solicitate conform respectivului registru. 

 

În cazul în care, Organizatorul doreşte să utilizeze numele, adresa, imaginea, fotografia şi/ sau 

materialele filmate cu participantul declarat câştigător la această loterie publicitară, 

Organizatorul va solicita respectivului participant declarat câştigător să-şi exprime 

consimţământul scris, neîngrădit şi neviciat, cu privire la utilizarea de către Organizator a 

numelui, adresei, imaginii, fotografiei şi materialelor filmate cu el în calitate de câştigător. 
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Vor fi considerate valide doar tranzactiile cu Cardul de Fidelitate  cora  si de mimim 100 

lei/zi /card , efectuate in perioada 21-27 noiembrie 2022 in hipermarketul cora Alexandriei. 

 

 

 

Extragerea  

 

In data de 28 noiembrie vor fi extrași câștigătorii. Va fi organizată o extragere electronică 

cu un soft, pe site-ul www.random.org . Se va extrage pentru fiecare premiu câte o serie de 

Carduri de fidelitate cora reprezentând câștigătorul și câte 3 serii de Carduri de fidelitate 

cora , reprezentând rezerve. Se vor extrage 10 castigatori .  

 

Dacă la verificarea finală, un câștigător desemnat inițial nu îndeplinește condițiile pentru 

atribuirea premiului, nu vor avea datele de contact valide și/sau actualizate la o dată ulterioară 

datei de 25 mai 2018 va fi contactată o altă persoană ca primă rezervă. În situația în care nu 

poate fi atribuit premiul nici de această dată, se va relua procedura cu următoarele rezerve, în 

ordinea în care aceastea au fost extrase. 

 

Anunţarea câştigătorilor se va face pe data de 30 noiembrie 2022 iar lista cu numele acestora 

va fi afişata la Serviciul Informatii Clienti din hipermarketul cora Alexandriei.  

 

Vor fi considerate valide doar tranzactiile cu Cardul de Fidelitate cora si de mimim 100 lei/zi 

/card , efectuate in perioada 21-27 noiembrie 2022 in hipermarketul cora Alexandriei. 

 

Câştigătorii vor fi anunţaţi prin telefon (la numărul înscris în Programul de Fidelitate  cora ) 

în următoarele 72 ore ulterioare extragerii. Câştigătorii care nu au putut fi contactaţi în urma a 

3 (trei) apeluri telefonice efectuate la interval de 24 ore, vor fi notificaţi prin email cu privire 

la câştigarea premiului, respectiv cu privire la posibilitatea intrării în posesia acestuia. 

Câştigătorii care nu contactează Organizatorul timp de 72 (șaptezeci și două) de ore de la data 

notificării telefonice/ email pierd drepturile corespunzătoare calităţii de câştigător, iar 

Organizatorul va contacta prima rezervă, respectând aceeaşi procedură descrisă anterior. 

 

Acordarea premiilor de la Loterie se va realiza pana la data de 5 decembrie 2022 in incinta 

hipermarketului cora Alexandriei, la Serviciul Informatii Clienti.  Castigatorii trebuie sa 

prezinte cartea de identitate si Cardul de Fidelitate cora pe baza caruia s-a facut inscrierea la 

tragerea la sorti si are obligaţia de a semna în Registrul Premiilor Acordate, în care vor fi 

completate datele personale solicitate conform respectivului registru. 

 

În cazul în care câştigătorul nu se poate prezenta personal pentru ridicarea premiului, premiul 

poate fi înmânat soţului/ soţiei sau unei rude de gradul I cu condiţia ca aceasta să prezinte 

actul de identitate al câştigătorului şi o declaraţie din partea câştigătorului (sub semnatura 

privată, nu autentică) în care să exprime motivul ridicării premiului de către altcineva. 

 

Secţiunea 6.   Responsabilitate 

Deteriorarea, pierderea etc. Cardurilor de Fidelitate cora participante conduc automat şi 

necondiţionat la pierderea dreptului de participare la concurs şi la pierderea dreptului de 

ridicare a vreunui premiu. 

http://www.random.org/
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Organizatorul nu îşi asumă responsabilitatea pentru Cardul de Fidelitate cora deteriorat sau 

pierdut/furat. Deteriorarea/lipsa Cardului de Fidelitate cora conduce la pierderea dreptului de 

participare la Loteria promoţională şi, implicit, la pierderea dreptului de ridicare a vreunui 

premiu de către persoana declarată câștigătoare. 

 

Secţiunea 7. Taxe 

7.1 Organizatorul se obliga, doar daca este cazul conform legii, sa calculeze, sa retina, sa 

declare si sa vireze impozitul datorat pentru veniturile constand in premiile acordate 

castigatorilor in conformitate cu prevederile art. 110 din Codul Fiscal aprobat prin Legea nr. 

227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, orice alte obligatii de orice alta natura, in 

legatura cu acestea, fiind in sarcina exclusiva a castigatorilor. 

7.2  Participantilor la Campanie nu le sunt impuse/percepute de Organizator/Agentii nici un 

fel de cheltuieli directe sau indirecte, in contrapartida, suplimentare si nu li se impun alte 

obligatii fiscale.  Cheltuielile efectuate de Participanti referitor la participarea in Campanie 

(ex. costuri transport la magazinul cora, etc) sunt in sarcina participantilor in baza relatiilor cu 

furnizorii acestor servicii, nefiind contrapartida directa/indirecta solicitata de Organizator 

la/pentru participarea in Campanie. 

Secţiunea 8. Confidenţialitatea datelor 

 

Organizatorul se obligă să păstreze confidenţialitatea datelor personale ale participanţilor la 

prezenta campanie de fidelizare şi să nu le dezvăluie terţilor fără consimţământul scris al 

participanţilor, în conformitate cu prevederile legii nr. 677/21.11.2001.  

Datele personale ale participanților la loteria promoţională vor fi procesate în conformitate cu 

Regulamentul Programului de Fidelitate cora. 

 

Conform Legii nr. 677/2001, toţi participanţii beneficiază de dreptul de acces, de intervenţie 

asupra datelor, de opoziţie la prelucrarea datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii 

individuale. Toţi participanţii au dreptul de a se opune prelucrării datelor personale care îi 

privesc şi să solicite ştergerea acestora.  

Pentru exercitarea acestor drepturi, se pot adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la 

Serviciul Clienti din hipermarketurile cora.  

De asemenea, este recunoscut dreptul fiecarui participant de a se adresa justiţiei.  

Datele cu caracter personal ale participanților la prezenta tombolă nu vor fi transferate în 

străinătate. 

 

Sectiunea 9. Protecția datelor cu caracter personal 

 

Participarea la loteria promoțională implică acceptarea expresă de către participanți ca datele 

lor personale să fie stocate și prelucrate de Organizator în vederea desfășurării loteriei 

promoționale și pentru potențiale informări ulterioare din partea acestuia. 

 

Organizatorul nu va transmite datele personale către terți, cu excepția entităților implicate, 

după caz, în organizarea/desfășurarea  loteriei promoționale.  

 

Participanților la loterie le sunt garantate drepturile prevăzute de Regulamentul nr. 679 din 27 

aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu 

caracter personal şi privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 
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95/46/CE („Regulamentul General privind Protecția Datelor”) (i.e. dreptul de acces la date, 

dreptul la rectificarea sau ștergerea datelor, dreptul de opoziție, dreptul la restricționarea 

prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de a-şi retrage consimțământul cu privire 

la prelucrarea datelor, dreptul de a se opune prelucrărilor automate şi creării de profiluri, 

dreptul de a depune plângere) pe baza cererii scrise a participantului, datată şi semnată, 

expediată la sediul Organizatorului din Bucureşti, în Şoseaua Dudeşti Pantelimon nr. 73-75, 

Sector 3, sau la adresa de poștă electronica info@cora.ro. 

 

În cadrul loteriei promoționale, Organizatorul va colecta de la participanți următoarele 

categorii de date cu caracter personal: 

(i) Nume și prenume; 

(ii) Adresa de email; 

(iii) Număr de telefon; 

(iv) CNP; 

 

Codul numeric personal va fi colectat doar în cazul participanților declarați câștigători, din 

perspectiva conformării cu obligațiile fiscale impuse de legislația aplicabilă și doar pentru a 

putea verifica dacă vârsta participanților este conform Regulamentului, la momentul înscrierii 

în loteria promotionala. 

 

Datele cu caracter personal ale participanților la loteria promoțională vor fi prelucrate în 

următoarele scopuri: 

 (i) organizarea şi desfășurarea loteriei promoționale; 

 (ii) desemnarea si validarea participaților declarați câștigători; 

 (iii) atribuirii premiilor și îndeplinirii obligațiilor fiscale și financiar contabile ale 

Organizatorului. 

 

Datele cu caracter personal colectate în cadrul acestei campanii vor fi prelucrate și stocate în 

conformitate cu dispozițiile regulamentului RGPD, participanții la campanie fiind de acord cu 

prelucrarea și stocarea, în condițiile arătate în NOTA DE INFORMARE care reprezintă anexă 

la prezentul regulament.  

 

 

Secţiunea 10.  Regulamentul oficial 

 

Prezentul regulament de participare este disponibil în mod gratuit oricărui solicitant la standul 

de informaţii „Serviciul Clienţi” din cadrul hipermarketului cora Alexandriei şi pe internet la 

adresa www.cora.ro.  

 

ORGANIZATOR 

România Hypermarché S.A. 

Aurelia Rădulescu, Director general  

Prin mandatarul său,  

Maria-Andrea Damian, Coordonator promoții și evenimente 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@cora.ro
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 6 

 

Anexa la loteria promotionala „O saptamana de nota 10 cu Vouchere cadou la 10 ani 

de Cora Alexandriei!”      

 

Anexa 

 

Notă informare privind prelucrarea datelor personale în cadrul concursurilor și tombolelor în magazinele Cora 

 

România Hypermarche SA („Cora”), înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J 40/38/2002, CUI 14374293, este 

operatorul datelor tale personale, atunci când derulăm în magazinele Cora concursuri și tombole, și prelucrează datele tale în 

conformitate cu prevederile Regulamentului general privind protecția datelor persoanelor fizice nr. 2016/679 („GDPR”). 

Condițiile concursului/ tombolei sunt detaliate în Regulamentul privind concursul/tombola, disponibil în magazinele Cora. 

 

Ce date prelucrăm? Cora prelucrează doar datele furnizate de tine (nume, prenume, inițiala tatălui, vârstă, telefon, număr 

bon de casă, semnătura clientului). Atunci când legislația fiscală ne impune vom colecta codul tău numeric personal pentru 

reținerea taxe și impozite aferente, și doar dacă ești declarat câștigător. 

 

Cum prelucrăm aceste date? Prelucrăm datele furnizate de tine prin acest formular doar pentru derularea concursului/ 

tombolei, validarea câștigătorilor, anunțarea câștigătorilor și rezervelor, acordarea premiilor și efectuarea plăților de taxe și 

impozite aferente acordării premiilor. Dacă ești câștigător, vom verifica dacă datele din actul tău de identitate corespund cu 

cele transmise de tine la înscrierea în concurs/tombolă, fără a reține o copie a actului tău de identitate și vom menționa 

numele și prenumele tău în hipermarketul Cora unde s-a organizat concursul/tombola și pe cora.ro.  

 

În ce temei? În prelucrarea datelor tale ne bazăm pe consimțământul tău exprimat liber, precis și informat, sau atunci când 

suntem obligați de o prevedere legală să prelucrăm unele date. 

 

Cât timp păstrăm datele tale? Vom păstra datele tale personale din formular până la finalizarea concursului/tombolei și 

declararea câștigătorului (sau cel târziu până la expirarea perioadei de reclamații menționată în Regulamentul privind 

concursul/tombola), după care vom distruge definitiv formularele. Datele personale ale câștigătorului vor fi reținute pe 

perioada prescrisă de lege. 

 

Cine sunt destinatarii datelor tale? Nu vom partaja și/sau transfera datele pe care ni le oferi cu terțe persoane, decât dacă 

suntem obligați potrivit legii să divulgăm unele date către autoritățile și instituțiile publice. 

 

Ce drepturi îți garantăm?  Te informăm că în calitatea ta de persoană vizată, în lumina prevederilor GDPR, îți asigurăm 

următoarele drepturi: dreptul la informare, dreptul de acces la datele tale, dreptul la rectificarea datelor tale, dreptul la 

restricționarea prelucrării, dreptul la ștergerea datelor tale, sau, după caz, dreptul la portabilitatea datelor, sau dreptul de a 

sesiza autoritatea de supraveghere A.N.S.P.D.C.P. (www.dataprotection.ro). De asemenea, te anunțăm că îți poți retrage 

consimțământul exprimat pentru prelucrarea datelor tale dacă ne soliciți retragerea din concurs, la adresele de mai jos. 

 

Pentru a-ți exercita oricare dintre drepturile garantate de GDPR, ne poți trimite o cerere scrisă semnată la adresa Bucuresti, 

sos Dudesti-Pantelimon, nr. 73 - 75, spatiul S1 (incinta Cora Pantelimon), sector 3 sau pe adresa de e-mail: info@cora.ro.  
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