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Loteria promoţională cora : 

„100 de dorințe împlinite” 

 

 

 

 

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 urmăreşte recompensarea clienţilor care au realizat cumpărături în hipermarketurile 

cora Pantelimon, cora Lujerului, cora Cluj-Napoca, cora Sun Plaza, cora Drobeta, cora City Park, 

cora Bacău, cora Brătianu, cora Alexandriei și cora Ploiești, în conformitate cu acest 

regulament.(„Organizatorul”). 

 

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

urmând a fi disponibil pe site-ul www.cora.ro și la standurile de informaţii Serviciul Clienţi din 

cadrul fiecărui hipermarket cora participant 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. Durată. Locul desfăşurării 

Loteria promoţională cora poartă denumirea „100 de dorințe împlinite” şi oferă posibilitatea tuturor 

cumpărătorilor care scanează cardul de fidelitate cora din hipermarketurile cora Pantelimon, cora 

Lujerului, cora Cluj-Napoca, cora Sun Plaza, cora Drobeta, cora City Park, cora Bacău, cora 

Brătianu, cora Alexandriei şi cora Ploieşti, să participe la o loterie promoţională la care se pot câştiga 

premii, pe baza folosirii cardului de fidelitate cora, în perioada 14-27 septembrie 2022 din 

hipermarketurile: cora Pantelimon (Şos. Vergului nr. 20, sector 2, Bucuresti), cora Lujerului (B-dul 

Iuliu Maniu nr.19, sector 6, Bucuresti), 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.116C, Constanţa, jud. 

Constanţa), cora Bacău (Str. Milcov 2-4A, Bacau, jud. Bacau), cora Alexandriei (Şos. Alexandriei, 

Nr.152, Sector 5, Bucureşti), cora Brătianu (Str. Cumpenei nr.2, Constanta, jud. Constanta), cora 

Ploiești, (Str. Calomfirescu nr.2, Ploiești, jud. Prahova), denumite în continuare „hipermarketurile 

cora”. 

Campania se desfăşoară în incinta celor 10 hipermarketuri fizice cora situate la adresele indicate mai 

sus. 

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 11 

din prezentul regulament. 

http://www.cora.ro/
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Secţiunea 2. Dreptul de participare 

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

conformitate cu prevederile prezentului regulament, în perioada 14-27 septembrie 2022 și folosesc 

cardul de fidelitate cora în hipermarketuri, în conformitate cu prevederile prezentului regulament.  

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 

Toți clienții cora care folosesc cardul de fidelitate cora în perioada 14-27 septembrie 2022 în 

hipermarketurile cora primesc un mesaj pe talonul de participare emis împreună cu bonul fiscal: 

,,La cora câștigi cu fiecare vizită! Completează talonul de participare cu produsul dorit, în valoare 

maximă de 500 de lei și depune-l în Urna Dorințelor de la Serviciul Clienți!”, talon cu care se 

prezintă și îl depun la Urna Dorințelor de la Serviciul Clienți. 

 

Taloanele de participare vor fi automat emise odată cu folosirea cardul de fidelitate cora în 

hipermarketurile cora. Pentru înscrierea la tombolă fiecare participant trebuie să ia la cunoștință 

despre regulamentul prezentei loterii promoționale și politica de prelucrare a datelor personale 

înainte de participare și să respecte următorii paşi: 

1. Clientul scanează cardul de fidelitate cora la casa de marcat  

2. Clientul primeşte la casa de marcat talonul de participare emis împreună cu bonul fiscal pe care 

este scris mesajul ,, La cora câștigi cu fiecare vizită! Completează talonul de participare cu produsul 

dorit, în valoare maximă de 500 de lei și depune-l în Urna Dorințelor de la Serviciul Clienți!” 

3. Completează talonul de participare primit cu produsul dorit în valoare maximă de 500 de lei 

4. După completare, clientul depune talonul în Urna Dorințelor de la Serviciul Clienți 

 

Participarea la loteria promotională trebuie să aibă loc doar în ziua emiterii bonului fiscal. Nu 

se acceptă participarea la loteria promoționala cu bonuri fiscale emise în altă zi/ alt interval 

orar. 

 

 

Secţiunea 4. Descrierea premiilor 

Premiile oferite la aceasta Campanie vor fi produsele trecute de catre clienti pe talonul de participare 

in rubrica „Lista de dorinte” si nu poate depasi valoarea de 500 lei (TVA inclus) / talon. 

În cadrul acestei Campanii vor fi acordate, prin tragere la sorți, un total de 100 de premii, în valoare 

totală de 50 000 lei (TVA inclus) pentru cele 10 hipermarketuri cora participante adică 10 

premii/hipermarket. 

 

 

Secţiunea 5. Acordarea premiilor și anunţarea câştigătorilor 

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. 

 

În cazul în care un câştigător nu se prezintă pentru ridicarea premiului, nu semnează de primire sau 

renunţă la premiu, premiul va fi retras de către Organizator şi utilizat în alte scopuri. 

 

Câştigătorii vor putea să-şi ridice premiile câștigate la Loterie de la adresa hipermaketului cora unde 

a avut loc participarea în urma căreia au fost declaraţi câştigători.  
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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. 

 

Vor fi considerate valide doar tranzactiile cu Cardul de Fidelitate cora efectuate în perioada 14-27 

septembrie 2022  până la ora 24:00, a datei de 27.09.2022, cand urnele vor fi inchise şi nu se mai 

pot depune taloane de participare.. 

 

Extragerea 

 

Extragerea castigatorilor va avea loc in data de 30 septembrie 2022. 

Extragerile vor fi publice, cu participarea unui notar sau a unui avocat, şi vor avea loc în incintele 

celor 10 hipermarketuri cora, locul de desfăşurare fiind semnalizat în magazine prin mijloace 

publicitare specifice 

 

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 elimina pe rând seriile câștigătoare până la epuizarea celor 10 premii (seria unui Card 

de Fidelitate cora poate fi o singură dată câștigătoare) 

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 în fiecare hipermarket cora, pe data de 05.10.2022 iar lista cu 

numele acestora vor fi afişate la Serviciul Clienți din hipermarketuri. 

 

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 24 (douăzeci și patru) 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. 

 

Toate taloanele de participare colectate vor fi păstrate de organizator  până la data acordarii premiilor 

tuturor câştigătorilor, iar după expirarea acestui termen acestea vor fi distruse. 

În situaţia în care nici unul dintre taloanele extrase pentru fiecare premiu în parte nu va conduce la 

acordarea premiului, premiile vor fi retrase de către organizator pentru a fi utilizate în alte scopuri. 

Taloanele incomplete, ilizibile sau cu ştersături, precum şi cele care nu sunt originale (copii xerox, 

documente scanate sau refăcute la imprimantă) vor fi anulate. 

 

Acordarea premiilor de la Loterie se va realiza până pe data de 14.10.2022 în incinta 

hipermarketurilor cora, câştigătorii trebuie să prezinte cartea de identitate şi Cardul de Fidelitate pe 

baza căruia s-a făcut înscrierea la tragerea la sorţi .  

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. 
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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. 

 

 

Secţiunea 6. Angajamente şi verificarea dreptului de participare 

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 Roata Premiilor şi, implicit, la pierderea dreptului de ridicare a vreunui premiu de către 

persoana declarată câștigătoare. 

 

 

Secţiunea 7. Responsabilitate 

Deteriorarea, pierderea etc. Cardurilor de Fidelitate cora/ taloanelor de participare conduc automat şi 

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

vreunui premiu. 

 

 

Secţiunea 8. Taxe 

Veniturile din premiul acordat se impun, prin reţinere la sursă, cu o cotă  de 10% aplicată asupra 

venitului net realizat din premiu. Obligația calculării, reținerii și virării impozitului revine 

Organizatorului. 

Impozitul aferent premiului va fi stabilit în momentul acordării acestuia în funcție de valoarea și tipul 

premiului. 

Impozitul calculat și reținut în momentul plății este impozit final. 
 

 

Secţiunea 9. Confidenţialitatea datelor 

Organizatorul se obligă să păstreze confidenţialitatea datelor personale ale câștigătorilor la prezenta 

tombolă promoţională şi să nu le dezvăluie terţilor fără consimţământul scris al câștigătorilor, în 

conformitate cu prevederile legii nr. 677/21.11.2001. Toate datele câștigătorilor vor deveni 

proprietatea Organizatorului, cu toate drepturile care decurg de aici.  

Datele personale ale câștigătorilor la Loteria promoţională nu vor fi procesate sau introduse de 

Organizator sau de altă persoană în vreo bază de date, aceste date fiind necesare numai şi exclusiv 

pentru acordarea premiilor. 

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 

Clienți din hipermarketurile cora.  

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

Datele cu caracter personal ale câștigătorilor nu vor fi transferate în străinătate. 

 

 

Sectiunea 10. 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.  
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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 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. 

 

 

Secţiunea 11. Regulamentul oficial 

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

informaţii Serviciul Clienţi din cadrul fiecărui hipermarket cora participant precum şi pe internet la 

adresa www.cora.ro.  

 

 

 

 

 

ORGANIZATOR  

S.C România Hypermarché S.A.  

Aura Rădulescu, Director general  

Prin mandatarul său,  

Mária-Andrea Damian, Coordonator promoții și evenimente 

 

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

