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Regulamentul oficial de desfășurare al campaniei 

„Sold out Timsioara 2&Oradea2” 

 
 

Preambul: Incepand cu 1 ianuarie 2023, Bricostore Romania va inchide magazinele Timisoara 2 si 

Oradea 2, relocand toata activitatea in cele doua magazine ramase in cele 2 orase: Timisoara 1 si 

Oradea.  

Cu aceasta ocazie, Bricostore Romania organizeaza campania „Sold out Timsioara 2&Oradea2”, 

dupa mecanismul descris mai jos.   

 

Art. 1 Organizatorul Campaniei: BRICOSTORE ROMANIA S.A. 

• Campania „Sold out Timsioara 2&Oradea2”este organizata de BRICOSTORE ROMANIA S.A., cu 

sediul în Bucureşti, Centrul Comercial Bricostore, Calea Giulești 1-3, Et. 2, Sector 6, înregistrată la 

Registrul Comerțului sub nr. J40/9990/2001, Cod Unic de Înregistrare RO14328360; 

• Denumita în continuare în mod colectiv „Organizator”. 

 

• Art. 2 Denumire. Durata. Locul desfășurării 

• Campania poarta denumirea „Sold out Timsioara 2&Oradea2”, iar produsele selectionate sunt 

oferite Participantilor doar in limita stocului disponibil. 

Campania se desfășoară in perioada 4 noiembrie – 17 decembrie 2022 sau pana la inchiderea 

magazinelor Brico Depot Timisoara 2 si Brico Depot Oradea 2, asa cum sunt identificate in lista de 

mai jos, campania fiind condiționata de stocul disponibil al produselor participante din fiecare 

magazin al Organizatorului.  

Campania se desfăşoară în magazinele selecționate ale Organizatorului asa cum sunt identificate mai 

jos. 

După data încheierii Campaniei, Organizatorul nu mai are nicio responsabilitate și nu își mai asumă 

nicio obligație în legătura cu orice circumstanța care ar putea eventual conduce la concluzia 

actualității sau continuării Campaniei. 

Locațiile de desfășurare a Campaniei sunt urmatoarele: 

1. Oradea 2  Strada Ogorului nr. 65.B, Oradea, 410554, judetul Bihor 

2. Timisoara 2  DN 59 km 8+550m stanga, comuna Giroc, sat Chisoda, 307221 jud. Timis 

Campania nu este valabila si pentru canalul de comert online al Organizatorului.  

Regulamentul campaniei este disponibil in mod gratuit oricărui solicitant la punctele de vânzare, pe 

perioada sus menționata si pe website in sectiunea „Regulamente si castigatori” disponibila la adresa 

https://www.bricodepot.ro/descopera/regulamente-si-castigatori  

Organizatorul îsi rezerva dreptul de a modifica prezentul regulament sau lista de produse 

selectionate sau a inceta in orice moment campania, prin întocmirea unui act adițional, urmând ca 

astfel de modificări să fie aduse la cunoștința potențialilor clienți. Pentru claritate, ajungerea unui 
produs la stoc „0” nu conduce la obligativitatea de a incheia un act aditional in acest sens. Stocurile 

sunt un element dinamic si variabil care in mod inevitabil va suferi ajustari cu ocazia derularii 

Campaniei.De asemenea, inchiderea magazinului inainte sau dupa 17 decembrie 2022 nu conduce la 

obligativitatea de a incheia un act aditional in acest sens. 

https://www.bricodepot.ro/descopera/regulamente-si-castigatori
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Art. 3. Drept de participare 

La această campanie pot participa persoane fizice având capacitate deplina de exercițiu sau persoane 

juridice, clienti ai magazinelor fizice din lista de la Art 2,  care achiziționează produsele participante 

si care îndeplinesc condițiile prezentului regulament. 

 

Art. 4 Mecanism 

- Campania presupune reduceri succesive la o lista de aproximativ 6000 aflate in stoc la inceputul 

campaniei.  

- Pragurile de reduceri de pret vor fi:  

• 35%, in perioada 4-18 noiembrie 2022 

• 50% in perioada 19 noiembrie-18 decembrie 2022 sau pana la inchiderea magazinelor 

- Toate pragurile de reducere vor fi aplicate fata de cel mai mic pret din ultimele 30 de zile inainte 

de inceperea campaniei (inainte de 4 noiembrie).  

- Produsele cu reduceri vor fi semnalizate in magazin prin diferite tipuri de marcaje: bulina cu 

discount generic, afisaj A5, A4, A1 care pot fi prezente langa produs.  

- Pretul afisat la raft ramane pretul intreg, inainte de promotie.  

- Reducerile pentru produsele selectate sunt activate în sistem și se văd automat pe casa de 

marcat în momentul scanării produsului, astfel incat discountul se aplica direct la casele de 

marcat.  

- Produsele participante în campanie vor fi comercializate în limita stocului disponibil în 

magazinele de la Art 2.  

- Prezenta Campanie nu se cumulează cu alte promotii sau campanii sau reduceri de pret sau 

avantaje acordate uzual clientilor posesori de carduri de fidelitate sau B2B. 

- Nu se va returna contravaloarea produselor in bani, cu exceptia cazurilor expres prevazute de 

lege.  

- Produsele ce fac parte din prezenta campanie si care au fost vandute împreuna sub forma unui 
pachet promotional nu pot fi returnate separat in vederea obtinerii pretului intreg pentru unul 
din produsele din pachet. 

- Lista produselor participante pentru fiecare magazin (la inceputul Campaniei) va fi disponibila 
spre consultare la infopoint. 

 

Art. 5 Produse participante 

- Produsele participante la campanie sunt produsele selectate si atasate prezentului regulament. Stocul 

difera intre magazine si de aceea fiecare magazin va afisa anexa compusa din produsele cu stoc local, 

Listele produselor participante la aceasta campanie pot fi consultate in fiecare magazin dintre cele 

menționate la art. 2 de mai sus, pe bază de cerere, pe întreaga durata a campaniei.  

 

Art. 6 PRTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

Conform cerintelor Regulamentului (EU) general privind protectia datelor persoanelor fizice nr. 

2016/679 („GDPR”), Organizatorul are obligatia de a administra in conditii de siguranta si numai 
pentru scopurile specificate mai jos, potentialele date personale pe care ni le furnizati despre 

dumneavoastra in vederea participarii la Campanie. Prin participarea la Campanie, in masura in care 
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ne puneti la dispozitie date cu caracter personal, Participantii isi exprima acordul in mod expres si 

neechivoc ca datele lor cu caracter personal sa intre in baza de date a Organizatorului.  

Datele cu caracter personal sunt prelucrate in baza urmatoarelor temeiuri: (i) consimtamant; (ii) 

obligatia legala si (iii) interese legitime, dupa cum urmează: 

• organizarea și desfasurarea Campaniei (obligatii contractuale);  

• solutionarea oricaror plangeri extrajudiciare/judiciare, inclusiv investigarea eventualelor 

incalcari, in legatura cu organizarea si desfasurarea Campaniei, realizarea diverselor 
raportari, analize si studii statistice cu privire la campaniile de marketing organizate si 

succesul acestora (interesul legitim); 

• activitati de arhivare, daca sunt cerute de legislatie (obligatie legala). 

In cazul in care consimtamantul persoanelor vizate constituie temeiul juridic pentru 

prelucrarea datelor cu caracter personal, persoanele vizate au dreptul de a-si retrage acest 
consimtamant in orice moment prin manifestarea acestei intentii prin folosirea unui mijloc 

de contactare indicat mai jos. 

Organizatorul prelucreaza datele cu caracter personal pe care le furnizeaza participantii in mod 

direct. Acestea pot fi dezvaluite catre:  

• partenerii Organizatorului, actionand fie ca operatori, fie ca persoane imputernicite, 

desemnati sa acorde asistenta pentru organizarea si desfasurarea Campaniei;  

• furnizori ai serviciilor aferente activitatilor de marketing - agentii de marketing, societati de 

furnizare a serviciilor de e-mail marketing;  

• furnizori de servicii de curierat; 

• furnizorii de servicii de dezvoltare si mentenanta a paginilor web;  

• furnizorii de servici de hosting web si centre de date etc.;  

• autoritati publice sau alte categorii de destinatari, daca dezvaluirea are la baza un temei 

juridic adecvat.  

Datele cu caracter personal sunt pastrate cat este necesar pentru indeplinirea scopurilor pentru care 
au fost colectate, cu respectarea procedurilor interne privind retentia datelor, inclusiv a regulilor de 

arhivare aplicabile. 

In principiu, nu se vor transfera datele cu caracter personal ale participantilor decat in state 

apartinand Spatiului Economic European (SEE).  

Conform legislatiei in vigoare in Romania, persoanele vizate beneficiaza de o serie de drepturi, in 

calitate de persoana vizata. 

• Dreptul de acces: persoanele vizate au dreptul de a obtine de la Organizator confirmarea ca 

prelucreaza datele lor cu caracter personal, precum si informatii privind specificul 

prelucrarii cum ar fi: scopul, categoriile de date cu caracter personal prelucrate, destinatarii 
datelor, perioada pentru care datele sunt pastrate, existenta dreptului de rectificare, stergere 

sau restrictionare a prelucrarii. Acest drept le permite sa obtina o copie a datelor cu caracter 

personal prelucrate, precum si contracost orice copii suplimentare;  

• Dreptul de rectificare a datelor: persoanele vizate au dreptul de a solicita modificarea datelor 

lor cu caracter personal incorecte ori, dupa caz, completarea datele care sunt incomplete; 

• Dreptul la stergere: persoanele vizate au dreptul de a solicita stergerea datelor lor cu caracter 

personal atunci cand acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost 

colectate si sunt prelucrate.  
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• Retragerea consimtamantului si dreptul de opozitie: persoanele vizate au dreptul de a-si 
retrage oricand consimtamantul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal 

prelucrate pe baza de consimtamant.  

• Restrictionare: persoanele vizate au dreptul de a solicita restrictionarea prelucrarii datelor in 

urmatoarele situatii, cu scop enumerativ: - in cazul in care contesta corectitudinea datelor cu 
caracter personal, pentru o perioada care permite Organizatorului sa verifice exactitatea 

datelor in cauza; - in cazul in care prelucrarea este ilegala, iar persoanele vizate se opun 

stergerii datelor cu caracter personal, solicitand in schimb restrictionarea utilizarii lor; - in 
cazul in care Organizatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal in scopul 

prelucrarii, dar persoanele vizate le solicita pentru o actiune in instanta; - in cazul in care 

persoanele vizate s-au opus prelucrarii, pentru intervalul de timp in care se verifica daca 
drepturile legitime ale operatorului prevaleaza asupra drepturilor lor in calitate de persoana 

vizata.  

• Dreptul la portabilitate: in masura in care Organizatorul prelucreaza datele cu caracter 

personal prin mijloace automate, persoanele vizate au dreptul sa solicite Organizatorului sa 
furnizeze datele lor cu caracter personal intr-o forma structurata, utilizata frecvent si care 

poate fi citita. Daca persoanele vizate solicita acest lucru, Organizatorulpoate sa transmita 

datele cu caracter personal ale acestora unei alte entitati, daca este posibil din punct de 

vedere tehnic.  

Pentru exercitarea drepturilor mentionate la punctele de mai sus, persoanele vizate pot contacta 

utilizand urmatoarele date de contact:  

Pentru exercitarea acestor drepturi, participantii se pot adresa cu o cerere, catre Organizator, folosind 

oricare dintre canalele de mai jos 

• Puteti să ne scrieti la data@bricodepot.ro; 

• Ne puteti suna la: 021.204.34.34 / 0374.666.800; 

• Ne puteti scrie la adresa sediului social, cu urmatoarele detalii: Bricostore Romania SA, 

sediul central, București, Calea Giulești 1-3, Et. 2, Sector 6. 

 

Art. 6 Soluționarea litigiilor 

Eventualele litigii apărute intre Organizator si participanții la prezenta campanie se vor rezolva pe 

cale amiabila sau in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi soluționate de instanțele 

judecătorești romane competente. 

Prezentul regulament se completează cu prevederile legale relevante in materie. 

 

Articolul 7. Întreruperea campaniei promoționale 

Organizatorul îşi rezervă dreptul de a întrerupe campania promoţională oricând pe parcursul 
desfăşurării acesteia, cu informarea prealabilă a consumatorilor prin mijloace de comunicare 

corespunzătoare (afişare pe site, semnalizare în magazine, etc.). 

 

Art. 8 Prevederi diverse 

Simpla participare la această Campanie echivalează cu/implică cunoaşterea şi acceptarea integrală şi 

necondiţionată de către orice Participant a prevederilor şi aplicării prezentului Regulament în ceea ce 

priveşte Campania. 

mailto:data@bricodepot.ro
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In caz de tentativa sau frauda a sistemului, abuz sau orice acte indreptate impotriva si la adresa 
Organizatorului sau a partenerilor acestuia, acesta isi rezerva dreptul de a lua toate masurile necesare 

pentru remedierea situatiei si tragerea la raspundere in conditiile legii a celor vinovati, inclusiv dar 

fara a se limita la descalificarea Participantilor la Campanie.  

Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru imposibilitatea participarii la aceasta Campanie din 
cauza unor erori de software sau datorita unor cauze care nu depind direct de Organizatorul, cum ar 

fi defectiuni tehnice ale furnizorului de servicii de internet, etc.  

Organizatorul va lua toate masurile necesare pentru desfasurarea Campaniei in conditiile normale 

conform celor prezentate, insa nu isi asuma raspunderea pentru eventualele nemultumiri, contestatii 

ale participantiilor, care nu vizeaza incalcari ale cadrului legislativ in vigoare. 

 

Organizator,         Data: 3 Noiembrie 2022 

Bricostore Romania SA  

 


