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Regulamentul de desfăşurare a programului 

“Serviciu Debitare” 

 

 

1.ORGANIZATORUL ACŢIUNII 

 

Organizatorul programului “Serviciu Debitare” este Bricostore România SA, 

numită în continuare “Organizator”, cu sediul în Bucureşti, Calea Giuleşti 1-3, Et. 2, 

Sector 6, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J40/9990/2001, Cod Unic de 

Înregistrare RO 14328360, numita in prezentul Regulament „ Brico Depot”. 

 

 2. DENUMIRE. DATA. LOCUL DESFĂŞURĂRII. 

 

Programul “ Serviciu Debitare” se desfăşoară începând cu 01.02.2022 până la 

31.12.2022 în  magazinele Brico Depot, conform Anexa 1. 

 

Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica prezentul regulament, prin 

întocmirea unui act adiţional, urmând ca astfel de modificări să intre în vigoare în 24 de 

ore după anunţul în prealabil de prezentare a acestor modificări. 

 



3. DREPTUL DE PARTICIPARE LA PROGRAMUL ’’ Serviciu Debitare’’ 

 

Dreptul de participare la programul “ Serviciu Debitare” este valabil atât pentru 

persoanele fizice, în vârstă de minim 18 ani la data începerii promoției şi în deplină 

capacitate de exercițiu, cât şi pentru persoanele juridice care achiziționează produse din 

magazinele Brico Depot participante la prezentul program.  

 

4. MECANISMUL PROGRAMULUI.  

 

Toți clienții Brico Depot care cumpără produse din categoria placilor lemnoase, a 

elementelor din lemn, a blaturilor de bucatarie, a glafurilor din PVC pot beneficia de 

serviciul de debitare la dimensiunile indicate de acestia, in conditii tarifare afisate la 

biroul de debitare si conditionat de capacitatatea constructiva a utilajelor aflate in dotarea 

magazinelor. 

Produsele rezultate in urma debitarii nu pot fi returnate ulterior in magazin. 

 

 

5. LOCUL - EXCLUSIV PENTRU PRODUSELE ACHIZIŢIONATE DIN 

MAGAZIN 

Produsul / produsele pot fi debitate exclusiv in magazinul Brico Depot din care au fost 

achiziționate. 

6. CONDITII DE DEBITARE 

 

In cazul achizitionarii unui produs din categoriile mentionate in prezentul regulament, 

clientul poate beneficia de serviciul de debitare in urmatoarele conditii: 

 

- Produsul sa fie achizitionat din magazinul Brico Depot in care se executa serviciul 

de debitare 

- Produsul sa faca parte din categoria placilor lemnoase, a elementelor din lemn, a 

blaturilor de bucatarie, a glafurilor din PVC 

- Sa specifice lucratorului de la biroul de debitare criteriile aferente debitarii (tipul 

produsului, numarul de bucati achizitionate ce se doresc a fi debitate si 

demensiunile) 

- Consultarea lucratorului de la biroul de debitare in ceea ce priveste articolele ce 

nu pot fi debitate 

 



7. EXCEPŢII DE LA SERVICIUL DE DEBITARE 

Clientul trebuie sa consulte lucratorul de la biroul de debitare in ceea ce priveste 

articolele ce nu pot fi debitate  

8. REGULAMENTUL OFICIAL 

Prezentul regulament de participare este disponibil in mod gratuit oricărui solicitant şi se 

găsește afișat la Biroul de Informații din magazinele Brico Depot 

 

9. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR 

Eventualele litigii apărute între Organizator şi participanții la prezentul program se vor 

rezolva pe cale amiabilă sau în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi 

soluționate de instanțele judecătorești competente de la sediul Organizatorului. 

 

10. PROTECŢIA DATELOR PERSONALE 

 

Categoriile de date personale care fac obiectul prelucrări în conformitate cu prezentul 

Regulament, sunt datele prevazute in factura fiscala  respectiv nume, prenume, adresa, 

nume delegat, semnatura.  

Organizatorul va folosi datele dumneavoastră cu caracter personal în următoarele scopuri: 

- gestionarea comenzilor, cumpărăturilor, retururile făcute în depozitele BRICO 

DEPOT, inclusiv păstrarea unui istoric electronic al acestora, livrarea produselor 

și recuperarea creanțelor– în temeiul relației contractuale stabilite prin 

acceptarea de către participanți a prezentului Regulament; 

- conformarea cu cerințele derivând din legislația fiscală și legislația arhivării – în 

temeiul acestor obligații legale;  

 

Prelucrarea datelor personale ale participantilor prezentei Campanii se desfășoară cu 

respectarea legislației privind protecția datelor personale, în mod particular Regulamentul 

General privind Protecția Datelor nr. 679/2016, aplicabil de la 25 mai 2018 (în continuare 

“RGPD”). 

Datele personale ale participanților vor fi stocate pe serverul Organizatorului și vor putea 

fi transmise partenerilor contractuali ai acestuia, companiilor din acelasi grup cu 

Organizatorul, autorităților competente, conform prevederilor legale în vigoare. 



Organizatorul poate transfera datele cu caracter personal în alte state din cadrul Uniunii 

Europene (de ex., altor companii din același grup). 

Participanții la Campanie, în calitate de persoane vizate, sunt înștiințate prin prezentul 

Regulament si vor fi înștiințate permanent asupra drepturilor pe care le au conform legii 

aplicabile în domeniul protecției datelor cu caracter personal, în special conform RGPD 

(incepand cu 25 mai 2018), respectiv: 

(a) dreptul la informare - dreptul de a primi un conținut minim de informații cu 

privire la activitățile de prelucrare efectuate de către Organizator, în 

conformitate cu cerințele legale; 

(b) dreptul de acces la date - dreptul de a obține de la operatorul de date cu caracter 

personal, la cerere și în condițiile stabilite de legislație, confirmarea faptului 

că datele care o privesc sunt sau nu prelucrate de către operatorul de date cu 

caracter personal, precum și detalii privind activitățile de prelucrare; 

(c) dreptul de intervenție asupra datelor  - dreptul de a obține de la operatorul de date 

cu caracter personal, la cerere și în mod gratuit: (i) după caz, rectificarea, 

actualizarea, blocarea sau ștergerea datelor a căror prelucrare nu este 

conform legii, în special a datelor incomplete sau inexacte; (ii) după caz, 

transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă 

legii; (iii) notificarea către terții cărora le-au fost dezvăluite datele, a oricărei 

operațiuni efectuate conform lit. (i) sau lit. (ii), în condițiile legii; 

(d) dreptul de opoziție - dreptul de a se opune în orice moment, din motive 

întemeiate și legitime legate de situația sa particulară, ca date care o vizează 

să facă obiectul unei prelucrari, cu excepția cazurilor în care există dispoziții 

legale contrare; 

(e) dreptul de a se adresa justiției - pentru apărarea oricăror drepturi garantate de 

legislația în materie, fără a se aduce atingere posibilității de a se adresa cu 

plângere Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu 

Caracter Personal; 

(f)  dreptul la restricționarea prelucrării în măsura în care sunt îndeplinite condițiile 

prevăzute de lege;  

(g) dreptul la portabilitatea datelor, respectiv (i) dreptul de a primi datele cu caracter 

personal într-o modalitate structurată, folosită în mod obișnuit și într-un 

format ușor de citit, precum și (ii) dreptul ca aceste date să fie transmise de 

către Organizator către alt operator de date, în măsura în care sunt 

îndeplinite condițiile prevăzute de lege. 

(h) dreptul de a își retrage consimțământul atunci când există o prelucrare care se 

bazează pe acesta; 

(i) dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”). 



 

Pentru exercitarea acestor drepturi, clientii Brico, se pot adresa cu o cerere , la adresa de 

e-mail data@bricodepot.ro.  

 

11. ÎNCETAREA PROMOŢIEI 

 

Prezenta promoţie poate înceta înainte de termenul stabilit în cazul apariţiei unui 

eveniment ce constituie forţă majoră conform legislației în vigoare sau prin decizia 

Organizatorului.  

 

Organizator 

Bricostore Romania SA 

Catalin Mazilu 

Director Operational 
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Anexa 1 

 

Lista magazinelor Brico Depot participante in Programul “ Serviciu Debitare” desfasurat 

in perioada 01.01.2022 până la 31.12.202: 

-  

Nr. 

Crt. Magazin Adresa 

1 Bucuresti Baneasa Sos. Bucuresti-Ploiesti  42-44 

2 Bucuresti Militari Bvd. Iuliu Maniu, nr. 536-560, Sector 6, Bucuresti 

3 Bucuresti Vitan Sos. Vitan-Barzesti, nr. 7A, Sector 4, Bucuresti 

4 
Cluj 

Calea Floresti nr. 157-159, DN1/ E60, iesirea spre Oradea, 

Cluj-Napoca, Cluj 

5 Iasi 1 Sos. Pacurari, nr. 121, 700545, Jud. Iasi 

6 Iasi 2 Bvd.Tudor Vladimirescu, nr. 121, Iasi, Jud. Iasi 

7 Timisoara 1 Str. Aristide Demetriade, nr. 1 - 3A, Timisoara, Timis 

8 Timisoara 2 DN 59, km 8+550, Chisoda, Comuna Giroc, Timisoara, Timis 

9 Constanta 1 Bd Tomis 401, DN2A, Constanta 

10 Constanta 2 Soseaua Mangaliei, nr. 211B, Constanta, Constanta 

11 Oradea 2 Str. Ogorului, nr. 65B, Oradea, Bihor 

12 Galati Str. Domneasca, nr. 158A, Galati, Galati 

13 Craiova Calea Severinului, nr. 46-52, Craiova, Dolj 

14 Targu Mures Bvd. 1 Decembrie 1918, nr. 289, Tg Mures, Mures 

15 Baia Mare Bvd. Bucuresti, nr. 142, Baia Mare, Maramures 

16 Piatra Neamt Str. Fermelor, nr. 77B, Piatra Neamt, Neamt 

17 Targoviste Str. Lt. Stancu Ion, nr. 2D, Targoviste, Dambovita 

18 Deva Calea Zarandului, nr. 85A, Deva, Hunedoara 

19 
Buzau 

Calea Floresti nr. 157-159, DN1/ E60, iesirea spre Oradea, 

Cluj-Napoca, Cluj 

20 Satu Mare Drumul Careiului, nr. 77-79, Satu Mare, Satu Mare 

21 Botosani Str. Calea Nationala, nr. 24F, Botosani, Botosani 

22 Braila 2 Str. 1 Decembrie 1918, nr. 60, Braila, Braila 

23 Brasov Calea Bucuresti 109, Brasov 

24 Pitesti DN 65 B,  Sat Geamana, Comuna Bradu  

 


