
  

REGULAMENT CAMPANIE: 

„ROATA CU PREMII!” 

 

 

 

Regulament oficial de desfasurare 

 

SECTIUNEA 1 ORGANIZATORUL  

 

1.1 Organizatorul Campaniei este ROMÂNIA HYPERMARCHÉ S.A. („Organizatorul” sau 

„cora”), 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 

82.455.677,40 lei, legal reprezentata de dna Aura Radulescu, in calitate de Director General. 

 

1.2 Campania urmăreşte recompensarea clienţilor prezenți în hipermarketurile: cora Pantelimon  

(Şos. Vergului nr. 20, sector 2, Bucureşti), cora Lujerului (B-dul Iuliu Maniu nr.19, sector 6, 

Bucureşti), cora Cluj-Napoca (B-dul 1 Decembrie 1918 nr.142, Cluj-Napoca, jud. Cluj), cora Sun-Plaza 

(Calea Văcăreşti nr. 391, sector 4, Bucureşti), cora Drobeta Turnu Severin (str. Constructorului nr.1, 

Drobeta Turnu Severin, jud. Mehedinți), cora City Park Constanţa din centrul comercial ,,City 

Park’’(B-dul. Alexandru Lăpuşneanu nr.116 C, Constanţa, jud. Constanţa), cora Bacău (Str. Milcov mr. 

2-4 A, Bacău, jud. Bacău), cora Brătianu (Str. Cumpenei nr.2, Constanţa, jud. Constanţa), cora 

Alexandriei (Şos. Alexandriei nr.152, sector 5, Bucureşti) și cora Ploiești (Str. Calomfirescu nr.2, 

Ploiești, jud. Prahova – denumite in continuare “Magazinele Participante”), promovarea Programului 

de loialitate HiperCard de Fidelitate cora (denumit in continuare “Programul HiperCardul de 

Fidelitate cora”) si actualizarea datelor din contul titularilor de HiperCarduri de Fidelitate cora (unde 

este cazul). 

1.3 Campania se referă la evenimentul aferent înscrierii participanților în Campanie și desemnării 

castigatorii premiilor urmare a participarii la inscrierea în Campanie. Programul HiperCardul de 

Fidelitate cora se va derula in continuare conform termenilor si conditiilor Programului HiperCardului 

de Fidelitate. 

 

SECTIUNEA 2. REGULAMENTUL CAMPANIEI 
 

2.1 Campania se va desfasura conform prevederilor prezentului Regulament oficial 

(„Regulamentul”) care este obligatoriu pentru toti participantii si pentru toate entitatile implicate in 

derularea Campaniei, si in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 99/2000 privind 

comercializarea produselor si serviciilor de piata, cu toate modificarile si completarile ulterioare si 

prevederile Regulamentului european 679/2016 privind protectia persoanelor fizice, in ceea ce priveste 

prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date. 

2.2 Regulamentul este intocmit si facut public conform legislatiei aplicabile in Romania si este 

disponibil, in mod gratuit, oricarui participant, pe www.cora.ro, la standurile de informaţii Serviciul 

Clienţi din cadrul fiecărui hipermarket cora participant, sau printr-o solicitare adresata Organizatorului: 

Bucuresti, Soseaua Dudesti-Pantelimon, nr. 73-75, Spatiul S1, in incinta Cora Pantelimon, Sector 3 sau 

prin email la:  info@cora.ro.  

2.3 Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Campania poate fi mediatizata in scopul informarii 

publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare si/sau cu rol informativ. Informatiile pe 

care astfel de materiale le pot contine vor fi interpretate in conformitate cu prevederile prezentului 

Regulament. 

http://www.cora.ro/
mailto:info@cora.ro


2.4 Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si/sau completa Regulamentul, precum si dreptul 

de a suspenda si/sau inceta/intrerupe/prelungi Campania, cu anuntarea publica cu privire la orice 

modificare a vreuneia din prevederile acestuia. Orice modificari/completari aduse prevederilor acestui 

Regulament vor fi cuprinse in acte aditionale care vor fi comunicate catre public prin actualizarea 

Regulamentului si publicarea Regulamentului, in forma actualizata, pe www.cora.ro, cu cel putin 24 

ore inainte ca acestea sa intre in vigoare. 

 

 

SECTIUNEA 3. ARIA DE DESFASURARE SI DURATA CAMPANIEI 
 

3.1 Campania se desfasoara sub denumirea „ Roata cu premii!” si ofera posibilitatea tuturor 

clientilor din Magazinele Participante, sa il intalneasca pe Omul HiperCard in perioada 26 octombrie – 

1 noiembrie 2022 (inclusiv datele de 26 octombrie si 1 noiembrie 2022), in intervalul orar 10:00 – 

20:00 (denumita in continuare „Perioada Campaniei”), si sa participe la o loterie promoţională tip 

ruleta cu premii determinate pe loc (instant), atribuite pe loc (vouchere de cumparaturi la cora) sau 

dupa procedura de validare (HiperPuncte de Fidelitate cora) -  conform regulilor si conditiilor din 

prezentul Regulament. 

3.2 Campania se derulează doar în Magazinele Participante (hipermarketurile cora Pantelimon, cora 

Lujerului, cora Cluj-Napoca, cora Sun-Plaza, cora Drobeta Turnu Severin, cora City Park Constanţa din 

centrul comercial ,,City Park’’, cora Bacău, cora Brătianu, cora Alexandriei, cora Ploiești). 

 

 

SECTIUNEA 4. DREPTUL DE PARTICIPARE 

 

4.1 La aceasta Campanie pot participa toti clientii din Magazinele Participante, cu varsta de peste 

18 ani, aflati in Magazinul Participant oricand in perioada 26 octombrie – 1 noiembrie 2022, in 

intervalul orar 10:00 – 20:00, in conformitate cu prevederile prezentului Regulament. 

4.2 Orice astfel de participant, care se inscrie in Campanie prin manifestarea acordului pentru 

participarea în Campanie prin completarea și transmiterea Formularului online pe dispozitivul Omului 

HiperCard (denumit „Formularul”), 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 Inscrierea in Campanie prin completarea si transmiterea Formularului inseamna acceptarea 

integrala, expresa si neechivoca a prevederilor prezentului Regulament si a restului documentatiei 

indicate. 

4.4 Nu au dreptul de a participa la aceasta Campanie (si pot fi oricand eliminate din Campanie 

si/sau vor avea premiile invalidate) urmatoarele categorii de persoane: 
(i) Angajati ai Organizatorului; 
(ii) Angajati ai Agentiilor/tertilor implicati 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 declara date neactuale/incorecte pentru inscrierea in Campanie; 
(vi) Persoanele care nu completeaza corect si/sau complet/nu transmit Formularul conform Regulamentului; 
(vii) Persoanele care participa prin frauda/banuite de frauda la participare. 

 

http://www.cora.ro/


4.5 Organizatorul isi rezerva dreptul de a lua oricand masurile necesare pentru a preveni inscrierea 

in Campanie, precum si dreptul de a elimina oricand din Campanie orice persoana din oricare din 

categoriile mentionate in art. 4.4. Organizatorul nu va fi răspunzător pentru nicio daună/despăgubire 

față de un participant/castigator care este descalificat/eliminat din Campanie pentru oricare din astfel de 

motive. 

4.6 Cora isi rezerva dreptul de a elimina/descalifica din Campanie, cu toate efectele aferente (ex. 

neacordare premiu), persoana care completeaza Formularul, dar este identificata in baza de date a 

Organizatorului ca si detinator existent de HiperCard de Fidelitate cora (verificarea se va face dupa 

nume, prenume, numar de telefon mobil si adresa de email), conform Regulamentului. De asemenea, 

cora isi rezerva 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 si complet 

informatiile de participare la completarea Formularului. 

 

 

SECTIUNEA 5. MECANISMUL CAMPANIEI 

 

5.1 In perioada 26 octombrie – 1 noiembrie 2022,  in intervalul orar 10:00 – 20:00, clientii prezenti 

in Magazinele Participante, care il intalnesc pe Omul HiperCard pe spatiul de vanzare al 

hipermarketului, pot participa in Campanie, conform prezentului Regulament.  

5.2 Pentru inscrierea la tombola aferenta Campaniei (roata “virtuala” privind premiile), fiecare 

participant care doreste sa participe trebuie sa ia la cunostinta despre Regulamentul Campaniei si nota 

de informare privind prelucrarea datelor personale aferenta Campaniei, inainte de participarea propriu-

zisa. Acestea vor fi disponibile pe www.cora.ro si la Serviciul Clienti din fiecare Magazin Participant. 

 

5.3 Ulterior, participantul trebuie sa respecte urmatorii pasi: 

 

5.3.1 Intalnirea cu Omul Card (promoter) pe suprafata de vanzare din hipermarketul cora; 

5.3.2 Interactiunea cu promoterul; 

5.3.3 Furnizarea datelor pe dispozitivul mobil al promoterului, de catre participantul care doreste sa 

participe in Campanie (completarea Formularului pe dispozitivul mobil al promoterului); invartirea 

Rotii cu Premii – astfel: 

 

(a) Daca participantul indica faptul ca participa in calitate de titular al unui HiperCard de 

Fidelitate cora: 

(i) promoterul scaneaza, cu ajutorul unui scaner, HiperCardul de Fidelitate cora furnizat de 

participant sau introduce datele HiperCardului de Fidelitate cora, furnizate de participant; 

(ii) Participantul indica faptul ca doreste sa participe la Campanie si ca a citit si intelege prevederile 

din Regulamentul Campaniei si Nota de informare privind prelucrarea datelor personale 

aferenta Campaniei, precum si ca are 18 ani impliniti (daca nu a avut ocazia sa le analizeze pana 

la acel moment, o va face prin accesarea link-urilor disponibile pe dispozitivul mobil); 

(iii)Participantul introduce datele personale (nume, prenume, numar telefon mobil, adresa e-mail, 

optiunea sa privind primirea de oferte personalizate (comunicari comerciale) privind 

produsele/serviciile cora (bifare Da sau Nu), in forma actualizata si corecta; 

(iv) Participantul invarte „virtual” de Roata cu premii si se determina rezultatul participarii la Roata 

cu premii: premiul voucher cora (care i se inmaneaza pe loc) sau numarul de HiperPuncte de 

Fidelitate cora (pentru care urmeaza si procedura de validare ulterioara, conform 

Regulamentului); 

(v) Participantul semneaza olograf pe tableta promoterului, privind rezultatul participarii la Roata 

cu premii: primirea premiului atribuit pe loc (voucher) sau rezultatul in HiperPuncte de 

Fidelitate cora. Numele, prenumele, rezultatul si semnatura participantului vor aparea in 

Registrul rezultatelor. In absenta aplicarii semnaturii participantului, rezultatul nu poate fi 

validat si premiul nu poate fi acordat. 

(vi)  In maxim 10 (zece) zile, Participantul pentru care rezultatul a fost in HiperPuncte cora va fi 

notificat prin SMS (pe numarul de telefon mobil indicat in Campanie) daca rezultatul a fost 

validat ca premiu in HiperPuncte de Fidelitate cora, moment la care ii sunt alocate 

http://www.cora.ro/


HiperPunctele de Fidelitate cora pe HiperCardul de Fidelitate cora indicat de participantul 

respectiv pentru Campanie. Participantul al carui rezultat in HiperPuncte de Fidelitate cora este 

invalidat (nu indeplineste conditiile din Regulament) este notificat in acest sens prin SMS (pe 

numarul de telefon mobil indicat in Campanie). 

(vii) Numele si prenumele castigatorului si premiul atribuit (voucher / HiperPuncte de 

Fidelitate cora) vor fi evidentiate in Registrul Premiilor (forma digitala). 

(viii) Participantul nu mai poate participa in aceeasi zi in Campanie cu o noua inscriere, in 

niciunul din Magazinele Participante. 

 

 

(b) Daca participantul indica faptul ca participa ca ne-titular al unui HiperCard de Fidelitate 

cora: 

  

(i) Participantul indica faptul ca doreste sa participe la Campanie si ca a citit si intelege prevederile 

din Regulamentul Campaniei si Nota de informare privind prelucrarea datelor personale 

aferenta Campaniei, precum si ca are 18 ani impliniti; (daca nu a avut ocazia sa le analizeze 

pana la acel moment, o va face prin accesarea link-urilor disponibile pe dispozitivul mobil); 

(ii) Participantul introduce datele personale (nume, prenume), in forma actualizata si corecta; 

(iii)Participantul invarte „virtual” de Roata cu premii si poate castiga un premiu atribuit pe loc 

(voucher cora), daca rezultatul invartirii indica Voucher cora. 

(iv) Participantului i se inmaneaza voucherul cora, daca rezultatul invartirii a castigat un astfel de 

premiu. Participantul semneaza olograf pe tableta promoterului, pentru primirea premiului 

voucher. 

(v) Participantul nu mai poate participa in aceeasi zi in Campanie cu o noua inscriere, in niciunul 

din Magazinele Participante. 

 

In absenta aplicarii semnaturii participantului, privind atribuirea premiului, acesta nu poate fi 

acordat si nu va fi acordat. 

 

5.4 Validarea finala a premiilor constand in HiperPunctele de Fidelitate cora; atribuirea premiilor si 

alocarea HiperPunctelor in contul asociat HiperCardului de Fidelitate cora al participantului. 

 

In maxim 10 (zece) zile de la finalizarea etapei privind transmiterea Formularului, cora va 

finaliza de verificat datele pentru validarea finala a premiilor constand in HiperPuncte de 

Fidelitate cora, si la alocarea lor in conturile asociate HiperCardurilor de Fidelitate cora ale 

participantului castigator. In cazul in care datele furnizate prin Formular nu permit validarea (ex. 

numarul HiperCardului de Fidelitate cora indicat de participant nu coincide cu cel din baza cora 

privind HiperCardurile de Fidelitate cora active), respectiva participare va fi invalidata, cora va 

elimina din Campanie respectivul participant, premiul constand in HiperPuncte de Fidelitate cora 

va fi invalidat (nu va fi atribuit respectivului participant) si HiperPunctele de Fidelitate cora nu i 

se vor aloca respectivului participant. Cora nu va datora despagubiri sau alte sume in acest caz. 

Participantul va fi notificat prin SMS daca rezultatul a fost validat si astfel daca premiul ii este 

acordat sau nu.  

 

 

5.5 Premiul / rezultatul rotirii „virtuale” a rotii (ruletei), pe ecranul dispozitivului promoterului, poate 

fi: 

 

(i) premiul instant - voucher-ul cora de valoare 20 lei, daca participantul s-a inscris ca si titular al 

unui HiperCard de Fidelitate cora si „sageata” s-a oprit in dreptul unui astfel de premiu pe roata 

cu premii; 

(ii) premiul instant - voucher-ul cora de valoare 10 lei, daca participantul s-a inscris ca ne-titular al 

unui HiperCard de Fidelitate cora si „sageata” s-a oprit in dreptul unui astfel de premiu pe roata 

cu premii; 



(iii)HiperPuncte cora – 300 HiperPuncte, 200 HiperPuncte, 100 HiperPuncte, daca participantul 

care s-a inscris ca si titular al unui HiperCard de Fidelitate cora si „sageata” s-a oprit in dreptul 

unui astfel de premiu pe roata cu premii; 

(iv) „Mai incearca” – daca participantul s-a inscris ca ne-titular al unui HiperCard de Fidelitate cora 

si „sageata” s-a oprit in dreptul acestui text pe roata cu premii; in acest caz, participantul nu 

castiga niciun premiu la aceasta participare; textul indica faptul ca mai poate participa, conform 

Regulamentului, intr-o alta zi din Perioada Campaniei, cu o noua inscriere valida, conform 

Regulamentului. 

 

5.5 Un participant nu poate participa la Campania Roata cu Premii de mai multe ori in aceeasi zi din 

Perioada Campaniei, persoanele desemnate pentru aceasta actiune din partea Organizatorului avand 

dreptul de a restrictiona accesul respectivului participant la Roata cu Premii in cazul in care acesta 

depaseste numarul de participari permise (1 data/zi). Totodata, Organizatorul poate descalifica orice 

participare realizata cu incalcarea acestei reguli si retrage/invalida premiul acordat unui participant 

care a incalcat aceasta regula. 

 

 

SECTIUNEA 6. DESCRIEREA PREMIILOR 

6.1 Premiile oferite  de  Organizator la Campanie sunt reprezentate de maxim 1070 de 

premii/zi/Magazin Participant, dupa cum urmeaza: : 

▪ 70 premii x voucher de cumparaturi 20 lei;   

▪ 70 premii x voucher de cumparaturi 10 lei;   

▪ 100 premii x 300 HiperPuncte;      

▪ 200 premii x 200 HiperPuncte;  

▪ 630 premii x 100 HiperPuncte.  

 

6.2 Pentru castigatorul in privinta caruia „sageata” pe roata cu premii s-a oprit in dreptul premiului 

in HiperPuncte, valoarea unui HiperPunct de fidelitate este de 0.023 lei. HiperPunctele de fidelitate ce 

vor fi adaugate pe HiperCardul de Fidelitate cora al castigatorului, conform prevederilor din 

Regulament.  

6.3 Valoarea HiperPunctelor de Fidelitate cora oferite de Organizator per Magazin Participant pe 

toata Perioada Campaniei va fi in total de maxim  21.413  lei (TVA inclus). 

6.3 Valoarea maxima a voucherelor cora de cumparaturi oferite de Organizator pe toata Perioada 

Campaniei per Magazin Participant va fi in limita maxima totala de  14.700 lei (TVA inclus). 

6.4 Valoarea tuturor premiilor oferite de Organizator pe toata Perioada Campaniei pentru toate 

Magazinele Participante va fi in total de maxim  361.130 lei (TVA inclus). 

 

6.5 Premiile sunt determinate aleatoriu, printr-un software care asigura elementul aleatoriu. Nici 

Organizatorul, nici un alt partener pentru Campanie, nu are control asupra rezultatelor rotirii rotii cu 

premii. 

 

6.6 Acordarea Premiilor este conditionata de indeplinirea tuturor conditiilor de participare 

prevazute in Regulament. 

 

6.7 Determinarea rezulatului constand in HiperPuncte de Fidelitate cora la momentul invartirii Rotii 

cu Premii nu echivaleaza cu acordarea HiperPunctelor de Fidelitate cora/alocarea lor in contul asociat 

HiperCardului de Fidelitate cora, si reprezinta pentru cora o obligatie alocare a acestor HiperPuncte de 

Fidelitate cora doar dupa validarea finala a participantului si a acestui premiu, conform prevederilor 

Regulamentului (dupa caz). Cora nu va fi obligata sa achite participantului nicio 



suma/despagubire/daune pentru invalidare/neacordarea finala a premiului, in cazul in care validarea nu 

are loc conform Regulamentului. 

 

6.8 (1) Voucherul cora – se poate utiliza de posesorul sau doar in Magazinul Participant emitent, 

incepand chiar de la momentul intrarii in posesia lui (din chiar momentul primirii voucherului) si doar 

pana in ultima zi de valabilitate inscrisa pe voucher.  

(2) Daca valoarea produselor achizitionate depaseste valoarea voucherului care se doreste a fi utilizat, 

posesorul voucherului trebuie sa achite diferenta aferenta, pentru a finaliza achizitia tuturor produselor. 

(3) Daca valoarea produselor achizitionate este mai mica decat valoarea voucher-ului, diferenta 

aferenta nu i se returneaza castigatorului. 

(4) Alte conditii privind voucherul sunt indicate pe fiecare voucher cora. 

(5) In cazul in care voucherul nu este folosit pana la data expirarii valabilitatii lui, din orice motiv, 

contravaloarea lui nu se va rambursa, iar voucherul nu mai poate fi utilizat ulterior. 

 

 

6.9 Castigatorii premiilor oferite in cadrul Campaniei nu au posibilitatea de a primi contravaloarea 

premiilor in bani sau inlocuirea acestora cu alte bunuri si nici nu pot solicita schimbarea 

caracteristicilor/parametrilor/valabilitatii premiilor castigate. 

 

6.10 Castigatorul poate utiliza HiperPunctele de Fidelitate cora conform Programului de Fidelitate 

cora. La Punctul de Beneficii din hipermarketurile cora se poate consulta Regulamentul Programului de 

Fidelitate cora. 

 

 

SECŢIUNEA 7.   RESPONSABILITATE 

7.1 Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a 

sistemului/Regulamentului/Campaniei, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea 

acestei Campanii, a Organizatorului si/sau a Agentiei/partenerilor cora. Fara a contraveni altor 

prevederi din Regulament, orice incercare de fraudare in orice fel se soldeaza cu eliminarea 

Participantului in cauza din Campanie si, dupa caz, cu sesizarea organelor de cercetare penala. 

7.2 Suplimentar celor indicate in Regulament, Organizatorul nu isi asuma raspunderea (cu titlul de 

exemplu)  pentru oricare dintre :  

 

- Erorile in datele furnizate de catre Participant. Acuratetea datelor de contact nu atrage 

raspunderea Organizatorului/Agentiei/partenerului cora, fiind in responsabilitatea exclusiva 

a Participantilor. Ca atare, Organizatorul/Agentia/partenerul cora nu are nici un fel de 

obligatie in cazul furnizarii de catre participanti a unor date eronate care au dus la 

imposibilitatea identificarii castigatorului si/sau inmanarii premiului. 

- 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 (numar incorect, numarul nu este alocat, este 

dezactivat, este blocat, nu se afla in aria de acoperire etc); 

- HiperCardul de Fidelitate cora este inactiv/invalid; 

- Participantul a pierdut HiperCardul de Fidelitate cora/nu are control asupra lui sau a fost 

deteriorat; 

- Deteriorarea premiilor. 

 

7.3 Organizatorul nu va avea nicio raspundere de a plati alte sume decat cele mentionate expres in 

Regulament, sau eventualele cheltuieli suplimentare suportate de catre participant in legatura cu aceasta 

Campanie (ex. cost transport pentru participare in Campanie). 

 

7.4 Organizatorul nu este raspunzator pentru erorile /datele incorecte/incomplete furnizate de 

participant/solicitant. 



 

7.5 Voucherele care devin neinteligibile, sau sunt deteriorate, falsificate, inventate, sau nu permit 

din orice motiv identificarea datelor necesare, sunt considerate nule si nu vor fi luate in considerare in 

cadrul Campaniei. Orice incercare de falsificare va fi pedepsita conform legislatiei in vigoare. 

Organizatorul prezentei Campanii, precum si celelalte firme implicate in Campanie nu isi asuma nici o 

raspundere pentru documentatia necorespunzatoare (ex. deteriorata, falsificata, pierduta, instrainata) 

sau pentru orice alti factori care ar putea afecta dreptul de participare la prezenta Campanie, aflati in 

afara culpei sau controlului Organizatorului/Agentiei/partenerilor.  

 

7.6 Organizatorul nu are nicio obligatie de a purta/intretine corespondenta cu solicitantii unor 

revendicari necastigatoare/neintemeiate conform Regulamentului sau legii. 

 

7.7 Organizatorul isi rezerva dreptul de a exclude definitiv din Campanie, la orice moment, orice 

persoana participanta in campanie care, prin comportamentul fraudulos sau abuziv/cu rea-credinta, 

poate afecta/afecteaza bunul mers al Campaniei si/sau reputatia/imaginea Organizatorului (ex. 

participantul publica pe retele de socializare mesaje tendentioase la adresa Campaniei/Organizatorului, 

etc.), fara ca Organizatorul sa fie tinut raspunzator pentru aceasta masura sau consecintele aferente (ex. 

neacordare premiu). Totodata, Organizatorul poate apela la orice demersuri pe care le considera 

necesare pentru protejarea drepturilor sale (ex. actionarea in instanta, sesizarea organelor competente, 

etc.). 

 

7.8 In cazul in care sunt identificate persoane care au influentat sau care au facilitat castigarea de 

premii, Organizatorul are dreptul de a cere urmarirea in instanta a respectivelor persoane, conform 

legii. 

7.9 Organizatorul nu raspunde de aspecte in afara controlului sau exclusiv (ex. participantul a 

pierdut voucherul, voucherul i-a fost furat). Voucherele care prezinta semne de deteriorare, ilizibile, 

etc. vor putea fi refuzate de cora. 

 

7.10 Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea (cu titlu de exemplu) pentru oricare dintre: 

✓ Pierderea/furtul voucherelor sau a HiperCardurilor de Fidelitate cora; 

✓ Eventualele dispute legate de datele furnizate direct de catre participant; 

✓ Erorile in datele furnizate de catre Participant. Acuratetea datelor de contact nu atrage 

raspunderea Organizatorului, fiind in responsabilitatea exclusiva a Participantilor. Ca atare, 

Organizatorul nu are nici un fel de obligatie (ex. in cazul furnizarii de catre participanti a 

unor date eronate care au dus la imposibilitatea identificarii castigatorului si/sau generarii 

premiului); 

✓ Imposibilitatea castigatorilor de a utiliza premiul/prelua premiul din motive independente de 

Organizator;  

✓ Cazurile in care castigatorul nu respecta conditiile de validare detaliate in prezentul 

Regulament; 

✓ Organizatorul nu va fi raspunzator pentru niciunul dintre prejudiciile suferite/ ce ar putea fi 

suferite de catre castigator in legatura cu premiile castigate, indiferent de natura acestor 

prejudicii, cu exceptia situatiilor expres prevazute de lege si care ar institui o astfel de 

raspundere; 

✓ Integritatea si calitatea voucherelor/documentelor privind HiperPunctele de Fidelitate cora, 

dupa momentul furnizarii lor; 

✓ Participantii care emit pretentii nesustinute de prevederile Regulamentului / 

regulile/conditiile de participare/validare, sau care in orice alta situatie nu indeplinesc/nu 

respecta toate prevederile Regulamentului; 

✓ Organizatorul nu va avea nicio raspundere de a plati alte sume decat cele mentionate expres 

in Regulament, sau eventualele cheltuieli suplimentare suportate de catre participant in 

legatura cu aceasta Campanie (ex. cost transport pentru participare).  

 

 



SECŢIUNEA 8. TAXE SI IMPOZITE 

 

8.1 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. 

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

cheltuieli directe sau indirecte, in contrapartida, suplimentare si nu i 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 9. INCETAREA/ INTRERUPEREA CAMPANIEI. FORTA MAJORA 

 

9.1 Campania poate inceta inainte de implinirea Perioadei Campaniei prevazute in Regulament sau 

poate fi afectata, in cazul producerii unui eveniment ce constituie forta majora* care afecteaza 

Organizatorul, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa 

(inclusiv a Agentiilor), de a asigura desfasurarea in bune conditii a Campaniei.  Totodata, Organizatorul 

poate decide oricand oprirea Campaniei, pentru motive pe care le considera justificate. 

9.2 Campania mai poate inceta inainte de implinirea Perioadei Campaniei stabilite in Regulament, 

ori poate fi suspendata oricand in baza liberei decizii a Organizatorului, cu comunicarea in prealabil o 

astfel de situatie si cu respectarea prevederilor Regulamentului.     

*Forta Majora, convenita ca fiind evenimentul extern, imprevizibil si de neinlaturat, petrecut dupa 

intrarea in vigoare a prezentului Regulament Oficial si care impiedica Organizatorul sa-si 

indeplineasca total sau partial obligatiile, exonereaza de raspundere Organizatorul, pe durata de 

existenta a cazului de Forta Majora. In intelesul prezentului Regulament pot constitui cazuri de forta 

majora urmatoarele evenimente: 

a) tentative de frauda ale mecanismului Campaniei; 

b) orice reglementare/act normativ care poate aparea ulterior intrarii in vigoare a 

Regulamentului si care poate interzice sau modifica termenii acestuia; 

9.3 Enumerarea de mai sus nu este limitativa, fiind utilizata numai in scop exemplificativ.  

9.4 Daca o situatie de forta majora, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente 

de vointa sa, impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului si continuarea 

Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru 

perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata, conform art. 1634 Codul Civil. In 

cazul in care invoca forta majora, Organizatorul este obligat sa comunice existenta acestuia 

participantilor la Campanie, in termen de 5 (cinci) zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora. 

 

SECTIUNEA 10. PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

 

Detaliile cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal aferent Campaniei se regasesc in Anexa 1 

a prezentului  

 



SECŢIUNEA 11.  CONTESTATII SI LITIGII 

 

11.1 Participantii pot trimite contestatii in legatura cu desfasurarea Campaniei pe adresa ROMANIA 

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

Pantelimon, Sector 3, sau la adresa de email: info@cora.ro, pana la data de 02.01.2023, inclusiv. Dupa 

aceasta data, nicio contestatie nu va mai fi luata in considerare de catre Organizator. Contestatiile vor fi 

solutionate in termen maxim de 30 zile calendaristice de la data depunerii acestora si a intregii 

documentatii, si un raspuns scris va fi comunicat reclamantului la adresa de e-mail indicata sau la 

adresa postala comunicata de catre acesta, numai daca participantul solicita expres aceasta metoda de 

raspuns si furnizeaza datele personale aferente. 

  

11.2 Eventualele litigii aparute intre Organizator si Participanti, cu privire la orice aspect legat de 

desfasurarea Campaniei, se vor solutiona pe cale amiabila, iar in cazul in care aceasta nu va fi posibila, 

litigiile vor fi solutionate in instantele judecatoresti 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 

 

 



Anexa 1 

Nota de informare privind prelucarea datelor cu caracter personal 

 

Campania “ROATA CU PREMII” este organizata de ROMANIA HYPERMARCHE S.A. 

 

1. Date privind operatorul de date cu caracter personal si imputerniciti; date contact 

responsabil cu protectia datelor 

 

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

privind protectia persoanelor cu privire la p relucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a 

acestor date (in principal GDPR). 

Prezentele dispozitii privind protectia datelor cu caracter personal se aplica prelucrarilor de date 

efectuate de Organizator-in calitate de operator (sediul social in Bucuresti, Soseaua Dudesti-

Pantelimon, nr. 73-75, Spatiul S1, in incinta Cora Pantelimon, Sector 3), aferent Campaniei. 

Responsabilul cu protectia datelor numit de Organizator poate fi contactat la adresa de mai sus, in 

atentia Responsabilului cu protectia datelor cora sau la adresa de email protectiadatelor@cora.ro. 

Detalii privind imputernicitii sunt in Nota de informare. 

 

Promoterii vor face parte din personalul Organizatorului sau personalul salariat/colaborator al unor 

parteneri-colaboratori ai Organizatorului – in acest caz, partenerii-colaboratori vor actiona drept 

persoane imputernicite ale Organizatorului, actionand la instructiunile si in numele Organizatorului, 

fiind tinuti fata de Organizator de obligatii stricte de confidentialitate si prevederi specifice privind 

prelucrarea datelor cu caracter personal (acorduri de prelucrare a datelor cu caracter personal). 

Partenerii-colaboratori vor asigura respectarea acelorasi obligatii de catre promoteri. 

 

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 participa la Campanie, Organizatorul prelucreaza urmatoarele categorii de 

date: 

(i) date colectate direct de la persoana vizata (participant in Campanie) 

(i.1) titular al HiperCardului de Fidelitate cora utilizat pentru Campanie 

• numar telefon mobil asociat contului aferent Programului HiperCard de Fidelitate cora; 

• nume si prenume asociat contului aferent Programului HiperCard de Fidelitate cora; 

• adresa email asociata contului aferent Programului HiperCard de Fidelitate cora; 

• numar/serie HiperCard de Fidelitate cora existent; 

• log-uri cora (atesta momentul inscrierii datelor si continutul inscrierii, inclusiv exprimarea 

acordurilor/dezacordurilor prin bifa si apasarea butonului Sunt de acord).  

(i.2) ne-titular al unui HiperCard de Fidelitate cora existent (participa in Campanie fara a 

detine un HiperCard de Fidelitate cora) 

• nume si prenume; 

• numar telefon mobil; 

• log-uri cora (atesta momentul inscrierii datelor si continutul inscrierii, inclusiv exprimarea 

acordurilor/dezacordurilor prin bifa si apasarea butonului Sunt de acord).  

 

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

actionarea butonului „Sunt de acord”) sunt obligatorii pentru inscriere in Campanie, fiind datele minim 

necesare pentru verificarea indeplinirii unor conditii esentiale pentru participarea in Campanie, 

respectiv: (i) verificarea/actualizarea datelor unui titular de HiperCard de Fidelitate cora existent 

(verificarea/actualizare se poate realiza complet in baza datelor: nume, prenume, numar de telefon 

mobil si adresa de email, numar/serie HiperCard de Fidelitate cora), si (ii) persoana vizata sa isi 

doreasca sa participe in Campanie in acord cu reglementarile Campaniei. 

 

mailto:protectiadatelor@cora.ro


 

(ii) date rezultate din participarea la Campanie, respectiv din completarea si 

transmiterea Formularului online, si din pasul jocului „Roata de premii”; 

determinare rezultat; atribuire premiu acordat pe loc (voucher); completare registru 

rezultate  

 

• log-ul cora atesta momentul inscrierii in Campanie si continutul inscrierii (inclusiv exprimare 

acord/dezacord documentatie Campanie prin bifa, apasarea butonului exprimare acord/dezacord 

oferte personalizate prin bifa);  

• log determinare premiu urmare a „rotirii” virtuale a rotii, pe ecranul dispozitivului (premiul 

determinat, ora la care s-a determinat premiul); 

• atribuire premiu acordat pe loc – voucher; 

• date pentru registrul rezultatelor invartirii la Roata cu Premii: nume, prenume, rezultat 

HiperPuncte / voucher cora ; semnatura olografa privind rezultat si primire premiu voucher 

(dupa caz). 

 

(iii) date pentru verificare/validare inscriere; validare finala premii HiperPuncte; 

comunicari  

 

• nume, prenume, numar de telefon mobil si adresa email furnizate pentru participarea in 

Campanie (precum si orice versiuni actualizate a acestor date personale, urmare a evidentierii 

unor neconcordante si solutionarii cu acordul persoanei vizate); 

• decizia cora de validare/invalidare a inscrierii/rezultatului constand in HiperPuncte de Fidelitate 

cora si, dupa caz, privind atribuirea/alocarea premiului constand in HiperPuncte de Fidelitate 

cora; 

• comunicare prin SMS catre participant cu privire la validare/invalidare rezultat constand in 

HiperPuncte de Fidelitate cora;  

• actualizare date privind HiperPunctele cora in contul asociat HiperCardului de Fidelitate cora 

pentru participantul castigator; 

• date pentru registrul premiilor (format digital): nume, prenume, premiu atribuit (dupa validari). 

 

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

• cu privire la participanti, respectiv participantii castigatori: nume, prenume, premiu. 

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

- nume si prenume; 

- corespondenta (ex. solicitare clarificari, reclamatii, etc.); 

- adresa de email pentru corespondenta/raspuns; 

- numar/serie/titular HiperCard de Fidelitate cora ; 

- numar de telefon pentru corespondenta/raspuns privind solicitarea; 

- adresa postala indicata expres de persoana vizata pentru primire raspuns la o 

reclamatie (daca este cazul, conform Regulamentului). 

 

(vi) date colectate pentru actualizari in contul asociat Programului de Fidelitate cora 

• datele furnizate de participantul care este titular al unui HiperCard de Fidelitate cora cu privire 

la HiperCardul de Fidelitate cora indicat pentru participarea in Campanie vor fi actualizate in 

contul asociat respectivului HiperCard de Fidelitate cora, conform celor indicate de participant 

in Campanie (ex. daca participantul indica un alt nume de familie fata de cel cu care s-a inscris 

initial in Programul de Fidelitate cora, se va pastra in baza de date asociata Programului de 

Fidelitate cora acest nume de familie indicat in cadrul Campaniei). 

• prelucrarea datelor personale aferent consimtamantului pentru primirea de oferte personalizate 

aferent HiperCardului de Fidelitate cora (inclusiv actualizare); se realizeaza conform Notei de 



informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal aferente Programului de Fidelitate 

cora –Bit.ly/Regulament-HiperCard. 

Pentru verificarea acuratetii/veridicitatii datelor personale indicate de participant, Cora isi rezerva 

dreptul de a solicita participantului prezentarea unui act de identitate valabil (verificarea se face vizual, 

fara retinerea copiei de pe actul de identitate), precum si sa confirme numarul de telefon mobil si adresa 

de e-mail indicate.  

 

3. Scopurile prelucrarii datelor personale in cadrul 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 Formularului; verificari 

corespondenta date si baza de date Program de Fidelitate cora; interactiune/corespondenta cu 

solicitanti de clarificari/in caz de reclamatii; prevenirea fraudei. 

Daca solutionarea impune modificarea datelor privind participantul/titularul HiperCardului de 

Fidelitate, aceasta se va realiza cu acordul participantului acolo unde este cerut, si datele astfel 

actualizate vor fi avute in considerare pentru contul din Programul HiperCardul de Fidelitate cora 

asociat HiperCardului de Fidelitate cora, si pentru Tombola. Daca, insa, nu se poate solutiona 

situatia, cora isi rezerva dreptul sa elimine din Campanie respectivul participant si sa invalideze 

premiul (dupa caz). 

Determinare rezultat si atribuire premiu acordat pe loc (voucher)/ determinare rezultat HiperPuncte 

de Fidelitate cora care va trece prin etapa finala de validare. 

Semnatura olografa a participantului, prin care atesta rezultatul si primirea premiului atribuit pe loc 

(voucher cora), respectiv rezultatul care va trece prin etapa finala de validare (HiperPuncte cora).  

Validare si atribuire finala premiu-HiperPuncte de Fidelitate cora (dupa validare), desemnare 

castigatori premii-HiperPuncte cora si alocarea HiperPunctelor in contul asociat HiperCardului de 

Fidelitate cora al castigatorului. 

In maxim 10 (zece) zile de la finalizarea etapei privind transmiterea Formularului, cora va finaliza 

de verificat datele pentru validarea finala a premiilor constand in HiperPuncte de Fidelitate cora, si 

la alocarea lor in conturile asociate HiperCardurilor de Fidelitate cora ale participantului castigator. 

In cazul in care datele furnizate prin Formular nu permit validarea (ex. numarul HiperCardului de 

Fidelitate cora indicat de participant nu coincide cu cel din baza cora privind HiperCardurile de 

Fidelitate cora active), respectiva participare va fi invalidata, cora va elimina din Campanie 

respectivul participant, premiul constand in HiperPuncte de Fidelitate cora va fi invalidat (nu va fi 

atribuit respectivului participant) si HiperPunctele de Fidelitate cora nu i se vor aloca respectivului 

participant. Cora nu va datora despagubiri sau alte sume in acest caz. Participantul va fi notificat 

prin SMS daca rezultatul a fost validat si astfel daca premiul ii este acordat sau nu.  

Actualizare date in Programul de Fidelitate cora; formalitati privind prevenirea fraudei.  

 

ii) Formalitati legale privind documentarea organizarii Campaniei (inclusiv Registrul Premiilor); 

iii) Atribuirea premiilor si indeplinirea obligatiilor financiar-contabile ale Operatorului, dupa caz. 

4. Temeiurile juridice ale prelucrarii prelucrarii datelor personale aferent Campaniei 

 

Temeiurile prelucrarii datelor personale 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, validarii 

castigatorilor, inmanarea premiilor; 

• 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 - 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, formalitati de completare in registrul premiilor - 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 consimtamant (dupa caz) pentru primire oferte personalizate (comunicari 

comerciale) privind produsele si serviciile cora vor fi prelucrate aferent HiperCardului de Fidelitate 

cora indicat in cadrul Campaniei (conform Rregulamentului/informarii privind prelucrarea aferenta 

Programului HiperCard 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). 

Partenerii-colaboratori (care vor asigura promoterii) vor actiona drept persoane imputernicite ale 

Organizatorului, actionand la instructiunile si in numele Organizatorului, fiind tinuti fata de 

Organizator de obligatii stricte de confidentialitate si prevederi specifice privind prelucrarea datelor cu 

caracter personal (acorduri de prelucrare a datelor cu caracter personal). Toti imputernicitii 

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

acces, si de respectarea GDPR. O lista cu persoanele imputernicite poate fi pusa la cerere la dispozitia 

persoanei interesate, conform legii. 

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 2 (doua) 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.  

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/anonomizarea acestor date de pe toate mijloacele/mediile de 

prelucrare si stocare, Imputernicitului/ Imputernicitilor fiindu-se impuse 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 Operatorul de date 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.  

 

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 Nota de informare 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 cora.ro, respectiv va fi adusa la 

cunostinta persoanelor vizate prin aceleasi mijloace prin care au fost incunostintate cu privire la 

Regulament.   

 

11. Alte prevederi  

Intentia Organizatorului este de a colecta si prelucra exclusiv datele persoanei vizate, asa incat persoana 

vizata trebuie sa se asigure ca furnizeaza datele proprii, corecte si complete (de ex. inclusiv ca este 
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titularul numarului de telefon mobil/ este titularul HiperCardului de Fidelitate cora indicat pentru 

participare, etc.). 

Organizatorul nu este raspunzator pentru furnizarea, de catre persoanele vizate, cu intentie sau din 

eroare (inclusiv neglijenta), a unor date personale incorecte/incomplete sau apartinand unor alte 

persoane vizate. Organizatorul va actiona cu diligenta de indata ce intra in posesia de informatii privind 

astfel de situatii (ex. modificare/corectare/actualizare/stergere date). 

 

12. Numele si datele de contact ale operatorului, precum si datele de contact ale 

responsabilului cu protectia datelor 

Prezentele dispozitii privind protectia datelor cu caracter personal se aplica prelucrarilor de date 

efectuate de Organizator-in calitate de operator (sediul social in Bucuresti, Soseaua Dudesti-

Pantelimon, nr. 73-75, Spatiul S1, in incinta Cora Pantelimon, Sector 3), aferent Campaniei. 

Responsabilul cu protectia datelor numit de Organizator poate fi contactat la adresa de mai sus, in 

atentia Responsabilului cu protectia datelor cora sau la adresa de email protectiadatelor@cora.ro. 
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