Anexa la Decizia Nr. 95 /04.12.2018

REGULAMENT CAMPANIE “GET YOUR HOLIDAY GIFT”
Prezentul concurs este organizat în conformitate cu prevederile art. 41 din O.G. 99/2000 privind comercializarea
produselor şi serviciilor de piaţă – Republicare.

1. ORGANIZATORUL
1.a. Organizatorul tombolei “GET YOUR HOLIDAY GIFT” este societatea THE ONE GYM
S.R.L./Galați, cu sediul in Str. Pescari, Nr. 13, Jud. Galati, inregistrata la Oficiul Registrului
Comertului Galati sub nr. J17/1455/2012, C.U.I. RO31018857, prin reprezentant legal Eduard
Bujor in calitate de administrator cu puteri depline.
1.b. Organizatorul va derula tombola pe baza prezentului regulament, intocmit in conformitate
cu legislatia in vigoare si care este obligatoriu pentru toti participantii.
2. DURATA CAMPANIEI si ARIA DE DESFASURARE
Tombola “GET YOUR HOLIDAY GIFT” se desfasoara in perioada 06.12.2018 – 31.12.2018, pe
teritoriul României, la punctul de lucru al societatii THE ONE GYM, situat in Galati, Str. N.
Balcescu, nr 24A.
3. PARTICIPANTI
La tombolă poate participa orice persoana fizica cu varsta minima de 18 ani impliniti la data
inscrierii, cu conditia sa achizitioneze in perioada de desfasurare a tombolei minim un
abonament ONE GYM indiferent de natura lui.
Nu au dreptul de participare prin prezentul regulament angajatii Organizatorului, persoanele
sau angajatii oricaror altor entitati implicate direct sau indirect in organizarea si/sau derularea
tombolelor, precum si rudele de gradul I ale tuturor celor mentionati mai sus. In cazul in care se
constata incalcarea acestei prevederi, Organizatorul isi rezerva dreptul de a retrage premiul
castigat atribuit. Bunul si/sau obiectul respectiv va fi reportat pentru o tombola ulteriora.

4.DESFASURARE :
Fiecare persoana care va achizitiona minim un abonament ONEGYM in perioada 06.12.2018 –
31.12.2018 va extrage din bolul special amenajat la receptia salii unul din premiile mentionate
la punctul 5 al prezentului regulament. Premiile vor fi acordate pe loc, sub vorba de vouchere
sau produse, numai dupa semnarea procesului verbal de predare-primire pus la dispozitia de
personalul ONEGYM.
5. PREMIILE CAMPANIEI “GET YOUR HOLIDAY GIFT” ONE GYM:
Premiile tombolei „GET YOUR HOLIDAY GIFT” sunt urmatoarele:
PREMIU

DETALII

SEDINTA PERSONAL TRAINER
SEDINTA CLASA Khai Bo
SEDINTA CLASA Indoor Cycling
SEDINTA CLASA Pilates AURA SPINU
SEDINTA CLASA CrossBox
SEDINTA CLASA Zumba
BIDON ONEGYM
MINUTE Solar
SEDINTA CLASA Interval
Reducere 10% ABONAMENT FITNESS ONE MONTH
Reducere 50% ABONAMENT FITNESS ONE MONTH

1 sedinta
1 sedinta
1 sedinta
1 sedinta
2 sedinte
1 sedinta
1 buc
5 minute
1 sedinta
la fitness
la fitness

NR TOTAL PERIOADA VALABILITATE VALOARE LEI TVA INCLUS VALOARE TOTALA

40
70
70
70
40
70
10
10
80
20
20

pana pe 30 ian
pana pe 30 ian
pana pe 30 ian
pana pe 30 ian
pana pe 30ian
pana pe 30 ian
pana pe 30 dec
pana pe 30 dec
pana pe 30 ian
pana pe 30 dec
pana pe 30 dec

60 RON
25 RON
25 RON
25 RON
55 RON
25 RON
13 RON
8 RON
25 RON
13 RON
65 RON

2.400 RON
1.750 RON
1.750 RON
1.750 RON
2.200 RON
1.750 RON
130 RON
75 RON
2.000 RON
258 RON
1.290 RON

Valoarea totala a premiilor este de 15353 LEI, TVA inclus.
6. INFORMATII
6.a Anunturile privind organizarea tombolei vor prezenta extrase din prezentul regulament,
precizand numarul, natura si valoarea premiilor, impreuna cu mentiunea faptului ca
regulamentul de participare poate fi consultat în mod gratuit pe pagina de facebook a
Organizatorului ONE GYM GALATI.
6.b Regulamentul de participare este disponibil in mod gratuit oricarui participant.
6.c Premiile se vor ridica de la punctul de lucru al societatii ONE GYM, situal in Str. N. Balcescu,
nr. 24A, Galati si pot fi valorificate pana la data mentionata la punctul 5 al prezentului
regulament(coloana perioada de vlaabilitate). Predarea premiilor se va face prin completarea
unui proces verbal, pus la dispozitie de personalul societatii, pe baza actului de identitate.
6.d. In cazul in care unul sau mai multi castigatori nu se prezinta pentru revendicarea premiului
pana la data mentionata sau renunta la acesta, premiul va ramane in proprietatea SC THE ONE
GYM SRL.

7. PROTECTIA DATELOR PERSONALE
Organizatorul concursului, respectiv celelalte societăți implicate în organizarea și/sau derularea
Campaniei, se obligă să prelucreze datele cu caracter personal colectate cu respectarea
dispozițiilor cuprinse în Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea
ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi
de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), publicat în
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 119 din 4 mai 2016 (”GDPR”).
Temeiurile și scopurile prelucrării datelor cu caracter personal
Datele cu caracter personal sunt prelucrate în baza următoarelor temeiuri juridice:
consimțământul persoanelor vizate (art. 6 alin. 1 lit. a GDPR); obligația legală a operatorului
(art. 6 alin. 1 lit. c GDPR); interese legitime ale operatorului (art. 6 alin. 1 lit. f GDPR).
Scopul prelucrării datelor cu caracter personal:
a) Organizarea și desfășurarea concursului, inclusiv selectarea/anunțarea câștigătorilor și
acordarea premiilor, utilizarea datelor cu caracter personal pentru transmiterea de
oferte/invitații și alte comunicări similare (consimțământul persoanelor vizate);
b) Plata impozitelor și contribuțiilor relevante și raportarea către autoritățile publice
competente, publicarea numelor câștigătorilor și a premiilor acordate (obligație legală a
organizatorului);
c) Operațiunile de arhivare, potrivit prevederilor legale aplicabile (obligație legală a
organizatorului);
d) Soluționarea eventualelor plângeri/sesizări în legătură cu organizarea și/sau derularea
Campaniei, apărarea în instanță și/sau alte proceduri judiciare/administrative, inclusiv
realizarea diverselor raportări, eventuale analize interne referitoare la succesul
Campaniei (interes legitim al organizatorului).
Sursa datelor cu caracter personal și destinatarii acestor date
Colectarea datelor cu caracter personal se face în mod direct de la persoanele vizate.
Organizatorul va putea dezvălui datele cu caracter personal către:
•
•

Partenerilor care acționează fie ca operatori, fie ca persoane împuternicite, respectiv:
notari publici, avocați- desemnați să acorde asistență pentru organizarea și derularea
Campaniei;
Furnizorilor de servicii marketing, servicii de curierat, telefonie mobilă;

•

Autorităților publice sau altor categorii de destinatari, dacă dezvăluirea are la bază un
temei juridic adecvat (obligație legală, consimțământ sau interes legitim).

Durata de păstrare a datelor cu caracter personal
Datele cu caracter personal vor fi păstrate pe toată perioada de derulare a Campaniei, ulterior
acestea vor fi arhivate potrivit normelor legale aplicabile.
După finalizarea Campaniei, datele cu caracter personal vor fi stocate 3 ani (termen de
prescripție pentru introducerea acțiunilor în instanță).
Datele cu caracter personal ale câștigătorilor, vor fi stocate pe întreaga perioadă de arhivare
conform normelor financiar contabile, o perioadă de 5 ani.
După expirarea termenelor de mai sus, datele colectate în scop de marketing vor putea fi
utilizate strict în acest scop, până la data la care persoana vizată își manifestă dorința de
retragere a consimțământului.
Drepturile persoanelor vizate
În conformitate cu GDPR, persoanele vizate au următoarele drepturi în privința prelucrării
datelor cu caracter personal:
a) Dreptul de acces.
Persoanele vizate au dreptul de a obține de la operator, confirmarea că prelucrează datele lor
cu caracter personal, precum și informații privind specificul prelucrării; scop, categorii de date,
destinatari, perioada de stocare, drepturile pe care le au în privința prelucrării respectivelor
date. Operatorul va furniza, gratuit, o copie a datelor cu caracter personal care fac obiectul
prelucrării. Pentru orice alte copii solicitate, operatorul va transmite respectivele informații
contracost.
b) Dreptul la rectificare
Persoana vizată are dreptul de a obţine de la operator, fără întârzieri nejustificate, rectificarea
datelor cu caracter personal inexacte care o privesc. Ţinându-se seama de scopurile în care au
fost prelucrate datele, persoana vizată are dreptul de a obţine completarea datelor cu caracter
personal care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declaraţii suplimentare.

Operatorul comunică fiecărui destinatar căruia i-au fost divulgate datele cu caracter personal
orice rectificare a datelor cu caracter personal cu excepţia cazului în care acest lucru se
dovedeşte imposibil sau presupune eforturi disproporţionate.
c) Dreptul la ştergerea datelor ("dreptul de a fi uitat")
Persoana vizată are dreptul de a obţine din partea operatorului ştergerea datelor cu caracter
personal care o privesc, fără întârzieri nejustificate, iar operatorul are obligaţia de a şterge
datele cu caracter personal fără întârzieri nejustificate în cazul în care se aplică unul dintre
următoarele motive:
•
•
•
•
•

datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru
care au fost colectate sau prelucrate;
persoana vizată îşi retrage consimţământul pe baza căruia are loc prelucrarea şi nu
există niciun alt temei juridic pentru prelucrarea;
persoana vizată se opune prelucrării şi nu există motive legitime care să prevaleze în
ceea ce priveşte prelucrarea sau persoana vizată se opune prelucrării
datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
datele cu caracter personal trebuie şterse pentru respectarea unei obligaţii legale care
revine operatorului în temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidenţa
căruia se află operatorul.

În cazul în care operatorul a făcut publice datele cu caracter personal şi este obligat, să le
şteargă, operatorul, ţinând seama de tehnologia disponibilă şi de costul implementării, ia
măsuri rezonabile, inclusiv măsuri tehnice, pentru a informa operatorii care prelucrează datele
cu caracter personal că persoana vizată a solicitat ştergerea de către aceşti operatori a oricăror
linkuri către datele respective sau a oricăror copii sau reproduceri ale acestor date cu caracter
personal.
Cele de mai sus nu se aplică în măsura în care prelucrarea este necesară pentru constatarea,
exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă.
d) Dreptul la restricţionarea prelucrării
Persoana vizată are dreptul de a obţine din partea operatorului restricţionarea prelucrării în
cazul în care se aplică unul din următoarele cazuri:

•
•
•
•

persoana vizată contestă exactitatea datelor, pentru o perioadă care îi permite
operatorului să verifice exactitatea datelor;
prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ştergerii datelor cu caracter
personal, solicitând în schimb restricţionarea utilizării lor;
operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar
persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în
instanţă; sau
persoana vizată s-a opus prelucrării, pentru intervalul de timp în care se verifică dacă
drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.

O persoană vizată care a obţinut restricţionarea prelucrării potrivit celor de mai sus, este
informată de către operator înainte de ridicarea restricţiei de prelucrare.
e) Dreptul la portabilitatea datelor
Persoana vizată are dreptul de a primi datele cu caracter personal care o privesc şi pe care le-a
furnizat operatorului într-un format structurat, utilizat în mod curent şi care poate fi citit
automat şi are dreptul de a transmite aceste date altui operator, fără obstacole din partea
operatorului căruia i-au fost furnizate datele cu caracter personal, în cazul în care:
•

prelucrarea se bazează pe consimţământ sau pe un contract

•

prelucrarea este efectuată prin mijloace automate.

şi

În exercitarea dreptului său la portabilitatea datelor persoana vizată are dreptul ca datele cu
caracter personal să fie transmise direct de la un operator la altul acolo unde acest lucru este
fezabil din punct de vedere tehnic.
f) Dreptul la retragerea consimțământului și dreptul la opoziţie
Persoanele vizate au oricând posibilitatea de retragere a consimțământului cu privire la
prelucrarea datelor cu caracter personal, date prelucrate pe bază de consimțământ.
De asemenea, persoanele vizate pot oricând să se opună prelucrării în scop de marketing.

În cazul în care câștigătorii își retrag consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter
personal în scopuri promoționale și publicitate, organizatorul va înceta respectiva prelucrare
fără a afecta însă alte operațiuni de prelucrare ale datelor cu caracter personal care se fac în
baza altor temeiuri juridice. Participanții care refuză să comunice sau își retrag
consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal necesare pentru participarea
în cadrul Campaniei nu vor fi eligibili să participe și/sau să primească premiile oferite.
În vederea exercitării drepturilor mai sus menționate, persoanele vizate pot contacta
Operatorul, utilizând următoarele coordonate:
SC THE ONE GYM S.R.L./Galați
În atenția: Responsabilului cu Protecția Datelor (DPO)
Adresă corespondență: Str. Pescari Nr. 13, Mun. Galați, Jud. Galați, Cod: 800227
g) Dreptul de a depune o plângere
În situația în care persoanele vizate consideră că le-au fost încălcate drepturile prevăzute în
GDPR, au posibilitatea de a se adresa cu o plângere către:
•

Autoritatea Națională pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal
(A.N.S.P.D.C.P.)

Sediu: B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod poștal: 010336, București, România
Nr. tel.: +40.318.059.211 ; +40.318.059.212
e-mail: anspdcp@dataprotection.ro
8. RASPUNDEREA ORGANIZATORULUI
8.a Prezentul regulament poate fi completat si modificat unilateral, in mod justificat, de catre
organizator si va intra in vigoare numai dupa publicarea pe pagina de facebook ONE GYM
GALATI.
8.b Conform art. 110 alin. (4) din Codul Fiscal, veniturile sub forma de premii se impun, prin
retinerea la sursa, cu o cota de 16% aplicata asupra venitului net realizat din fiecare premiu.
Venitul net este definit, conform art. 76 din Codul Fiscal, ca fiind diferenta dintre venitul din
premii si suma reprezentand venit neimpozabil. Conform aceluiasi art. 77 alin (4) din Codul

Fiscal, nu sunt impozabile veniturile obtinute din premii, in bani si/sau in natura, sub valoarea
sumei neimpozabile stabilita in suma de 600 lei, realizate de contribuabil pentru fiecare premiu
castigat.
8.c Orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu premiile, dupa
intrarea acestora in proprietatea participantilor-castigatori cad in sarcina exclusiva a
castigatorilor.
9. LITIGII
Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la concurs se vor rezolva pe
cale amiabila, iar in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele
judecatoresti romane competente de la sediul Organizatorului.
10. REGULAMENTUL OFICIAL
10.a Acest regulament prezinta conditiile in care clienţii Organizatorului, pot achizitiona unul
sau mai multe dintre produsele promotionale acordate de Organizator.
10.b Participarea la aceasta campanie inseamna aderarea neconditionata si irevocabila la
termenii acestui regulament.
10.c Informatii suplimentare pot fi solicitate la adresa de e-mail marketing@one-gym.ro sau la
telefon 0732731217 de luni pana vineri, intre orele 0800 si 1630.
Organizator: Societatea ONE GYM S.R.L./Galaţi
Societatea THE ONE GYM S.R.L./Galați

