REGULAMENT TOMBOLĂ “Topul Firmelor din judeţul Constanţa 2021” ediţia a
XXIX-a - 27 octombrie2022

SECŢIUNEA 1. ORGANIZATORUL TOMBOLEI

Tombola este organizată în cadrul evenimentului – Topul Firmelor din judeţul Constanţa
2021” ediţia a XXIX-a, ce va avea loc in ziua de joi, 27 octombrie 2022, la Aristocratos
Ballroom Mamaia., de către Camera de Comerţ, Industrie, Navigaţie şi Agricultură Constanţa,
cu

sediul

în

Constanţa,

Bd.

Alexandru

Lăpuşneanu,

nr.185A,

cont:

RO59BRDE140SV05935041400, deschis la BRD Sat Vacanţă Constanţa, cod fiscal
RO2756842, tel: 0241-61.98.54, e-mail: office@ccina.ro, reprezentată prin dna Ruxandra
Serescu – DIRECTOR GENERAL.
Prin participarea la această tombolă, participanţii se obligă să respecte prezentul regulament,
ce conţine termenii şi condiţiile de organizare şi desfăşurare a tombolei. Prezentul Regulament
este public şi poate fi accesat pe site-ul www.ccina.ro.
Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament, urmând ca
eventualele modificări să intre în vigoare numai după anunţul prealabil de prezentare a acestor
modificări pe www.ccina.ro.

SECŢIUNEA 2. DURATA ŞI LOCUL DE DESFĂŞURARE A TOMBOLEI

Tombola se desfăşoară în locaţia evenimentului Topul firmelor din judetul Constanta, din
data

de

27

octombrie

2022,

respectiv

Aristocratos

Ballroom

Mamaia.

Taloanele de participare vor fi inmanate tuturor invitatilor la eveniment, de catre Organizatorii

evenimentului, la intrarea in sala de festivitate, in intervalul orar 18.30 – 19.00. Taloanele pot
fi introduse în urnă, odata cu inceperea evenimentului, pana la ora 20.00. Se va anunta de
catre prezentator momentul la care se va merge prin sala pentru colectarea taloanelor.

SECŢIUNEA 3. CONDIŢII DE PARTICIPARE
La Tombolă, poate participa orice persoană fizică, cu vârsta minimă de 18 ani, care intră în
posesia talonului de participare la intrarea in locatie. Se vor tipari un numar de 450 de
taloane. Se va distribui un numar de taloane egal cu numarul invitatilor la eveniment. Restul
taloanelor, ramase nedistribuite, vor fi anulate, inainte de extragere.
Fiecare talon are inregistrat un numar. Taloanele nu se completeaza cu alte date.
Participarea constă in introducerea talonului în urnă. La talonul primit se pastreaza partea pe
care este inscris codul QR, detasandu-se partea pe care este inscriptionat numarul biletului,
care se va introduce in urna.
OBS: prin scanarea codului QR, se va putea accesa Regulamentul Tombolei.
Premiile sunt puse la dispoziție de către Organizator, cu sprijinul partenerilor si sponsorilor
evenimentului.
Astfel,
Se vor acorda un număr de 13 de premii, in valoare totala de 33.330 lei, constând în:
• 3 premii contand in bijuterii ocazie KATERINIMOU (1 x Amo Necklace, 1 x
Wheat Crown Standard; 1 x Wheat Crown Bold)- oferite de catre KATERINIMOU
SRL
• 1 weekend la munte – oferite de Agentia de turism - EXPOLITORAL SRL;
• 1 pachet de servicii medicale de medicina muncii in limita a 100 de angajati,
oferit de Centru Medical CERMED

• 2 premii constand in Boxa inteligenta Amazon Echo Dot 4, Control Voce Alexa,
Wi-FI, Bluetooth, Albastru- oferite de catre CCINA Constanta;
• 1 premiu constand in Boxa portabila JBL Charge 5, Bluetooth, Pro Sound, IP
67, PartyBoost, Powerbank, Gri- oferit de catre CCINA Constanta;
• 1 premiu constand in casti APPLE AirPods Pro carcasa Magsafe, White- oferite
de catre CCINA Constanta- oferit de catre CCINA Constanta;
• 1 premiu constand in Tableta Samsung Galaxy Tab S8, Octa-Core, 11, 8GB
RAM, 128GB, WI-FI, Silver- oferit de catre CCINA Constanta;
• 1 premiu constand in bijuterie – LANT DE AUR FLUTURE- 14K 2.8 2 g- oferit de
SEVDA IMPEX SRL
• 1 bilet de avion dus-intors pentru destinatia Istanbul, oferit de compania
aeriana Turkish Airlines;
• Marele premiu: 1 bilet de avion dus-intors pentru destinatia Male MALDIVE,
oferit de catre compania aeriana Turkish Ailines
Extragerea biletelor castigatoare va avea loc, incepand cu ora 21:00 si va fi
anuntata de catre prezentatorul evenimentului. Se vor extrage taloanele
castigatoare, fiind acordate premiile, in urmatoarea ordine:
• 3 premii contand in bijuterii ocazie KATERINIMOU (1 x Amo Necklace, 1 x
Wheat Crown Standard; 1 x Wheat Crown Bold)- oferite de catre....
• 1 weekend la munte – oferite de Agentia de turism - EXPOLITORAL SRL;
• 1 pachet de servicii medicale de medicina muncii in limita a 100 de angajati,
oferit de Centru Medical CERMED
• 2 premii constand in Boxa inteligenta Amazon Echo Dot 4, Control Voce Alexa,
Wi-FI, Bluetooth, Albastru- oferite de catre CCINA Constanta
• 1 premiu constand in Boxa portabila JBL Charge 5, Bluetooth, Pro Sound, IP
67, PartyBoost, Powerbank, Gri- oferit de catre CCINA Constanta

• 1 premiu constand in casti APPLE AirPods Pro carcasa Magsafe, White- oferit
de catre CCINA Constanta
• 1 premiu constand in Tableta Samsung Galaxy Tab S8, Octa-Core, 11, 8GB
RAM, 128GB, WI-FI, Silver- oferit de catre CCINA Constanta
• 1 premiu constand in bijuterie – LANT DE AUR FLUTURE- 14K 2.8 2 g- oferit de
SEVDA IMPEX SRL
• 1 bilet de avion dus-intors pentru destinatia Istanbul, oferit de compania
aeriana Turkish Airlines;
• Marele premiu: 1 bilet de avion dus-intors pentru destinatia Male MALDIVE,
oferit de catre compania aeriana Turkish Ailines
SECŢIUNEA 4. MODUL DE DESFĂŞURARE A TOMBOLEI
Dupa colectarea taloanelor in urna, prezentatorul evenimentului va striga taloanele
castigatoare. Extragerea se fa face in fata publicului, de catre o persoana aleasa din sala
sau de catre fiecare dintre reprezentantii firmelor care au pus la dispozitie premiile,
incepand cu ora 21:00.
Premiile nu pot fi instrainate si nu poate fi solicitata contravaloarea acestora.
SECŢIUNEA 5. PROCEDURA DE VALIDARE A TALOANELOR CÂŞTIGĂTOARE ŞI
ACORDAREA PREMIILOR
Vor fi validate toate taloanele colectate in urna.
Numele câştigătorilor va fi anunţat la decernarea premiilor, la fiecare extragere în parte,
prin strigarea numarului de pe talon. In cazul in care nu se prezinta nicio persoana cu
talonul strigat, se va extrage un nou talon.
Premiile vor fi înmânate câștigătorilor în cadrul festivității.

Castigatorii care detin numarul talonului extras se vor prezenta pe scena sa ridice
premiul.
Salariaţii CCINA nu vor avea dreptul să participe la tombola, pentru a nu se crea
suspiciuni privind corectitudinea modului de organizare a evenimentului. In cazul in care
unul dintre reprezentantii firmelor care au pus premiile la dispozitie vor fi castigatori,
acestia se vor abtine si se va extrage un nou talon, iar biletul extras initial va fi reintrodus in urna.
SECŢIUNEA 6.RESPONSABILITATE
Prin participarea la Tombola, toţi participanţii, inclusiv câştigătorii, sunt de acord şi se
obligă să respecte şi să se conformeze tuturor cerinţelor şi condiţiilor impuse de
Organizator prin prezentul Regulament, nerespectarea acestora atrăgând răspunderea
personală şi exclusivă a participanţilor şi a eventualilor câştigători.
SECTIUNEA 7. PROTECȚIA DATELOR PERSONALE
Tuturor participanților le sunt garantate drepturile în conformitate cu prevederile
Regulamentului nr 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor în ceea ce
privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date
și de abrogare a Directivei 95/46/CE, CCINA Constanta garantează participanților la
tombolă :
a)

Dreptul de acces la datele cu caracter personal prelucrate: aveti dreptul de a

obtine o confirmare ca se prelucreaza sau nu datele dumneavoastra cu caracter
personal, si, in caz afirmativ, aveti acces la tipul de date cu caracter personal si la
conditiile prelucrarii lor, prin formularea unei cereri in acest sens catre operator;
b)

Dreptul de a cere rectificarea sau stergerea datelor cu caracter personal: aveti

posibilitatea sa solicitati, prin trimiterea unei cereri in acest sens catre operator,

rectificarea datelor cu caracter personal care sunt inexacte, suplimentarea datelor cu
caracter personal in situatia in care sunt incomplete sau stergerea datelor cu caracter
personal in situatiile in care: (i) datele cu caracter personal nu mai sunt necesare
scopului lor initial (si nu exista un nou scop legal pentru prelucrare); (ii) baza legala a
prelucrarii o reprezinta consimtamantul persoanei vizate, iar persoana vizata isi retrage
consimtamantul, si nu exista niciun alt temei legal pentru prelucrare; (iii) persoana vizata
isi exercita dreptul la opozitie si operatorul nu are motive in favoarea continuarii
prelucrarii care prevaleaza; (iv) datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; (v)
stergerea este necesara pentru respectarea legislatiei UE sau din Romania; (vi) datele
cu caracter personal au fost colectate in legatura cu oferirea de servicii ale societatii
informationale catre copii (daca este cazul) pentru care consimtamantul este guvernat de
reguli speciale;
c)

Dreptul de a solicita restrictionarea prelucrarii: aveti dreptul sa obtineti

restrictionarea prelucrarii in situatiile in care: (i) considerati ca se prelucreaza date cu
caracter personal inexacte, pentru o perioada care ii permite operatorului sa verifice
exactitatea datelor dumneavoastra cu caracter personal; (ii) prelucrarea este ilegala, dar
nu doriti stergerea datelor dumneavoastra cu caracter personal, solicitand

doar

restrictionarea utilizarii lor; (iii) in situatia in care operatorul nu mai are nevoie de datele
dumneavoastra cu caracter personal pentru prelucrarea lor in scopurile mentionate mai
sus, dar dumneavoastra solicitati datele pentru constatarea, exercitarea sau apararea
unui drept in instanta sau (iv) dumneavoastra v-ati opus prelucrarii, pentru intervalul de
timp in care se verifica daca temeiurile legitime ale operatorului prevaleaza asupra
drepturilor persoanei vizate;
d)

Dreptul de a va retrage consimtamantul pentru prelucrare, cand prelucrarea este

bazata pe consimtamantul dumneavoastra, fara a afecta legalitatea prelucrarii efectuate
pana la momentul retragerii consimtamantului;

e)

Dreptul de a va opune cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal din

motive legate de situatia dumneavoastra particulara, atunci cand prelucrarea este
intemeiata pe un interes legitim si sa va opuneti in orice moment la prelucrarea datelor
cu caracter personal in scopuri de marketing direct, inclusiv crearii de profiluri;
f)

Dreptul de a nu fi obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare

automatizată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc
persoana vizata sau o afecteaza in mod similar intr-o masura semnificativa;
g)

Dreptul la portabilitatea datelor, si anume dreptul de a primi datele

dumneavoastra cu caracter personal, pe care le-ati furnizat Organizatorului intr-un format
structurat, utilizat in mod curent si care poate fi citit automat si dreptul de a transmite
aceste date catre un alt operator, in situatia in care prelucrarea se face in baza
consimtamantului dumneavoastra sau executarea unui contract si este efectuata prin
mijloace automate;
h)

Dreptul de a depune o plangere in fata Autoritatii Nationale de Supraveghere a

Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) si dreptul de a va adresa
instantelor de judecata competente.
Exercitarea drepturilor mentionate mai sus poate fi facuta in orice moment. In vederea
exercitarii acestor drepturi, va rugam sa ne transmiteti o notificare scrisa, datata si
semnata sau in format electronic la urmatoarea adresa de e-mail: dpo@ccina.ro
SECŢIUNEA 8. TAXE ŞI IMPOZITE
Toate premiile a caror valoare individuala depaseste suma de 600 lei, in raport de
prevederile Codului fiscal, vor fi impozitate de catre organizator, in conformitate cu
prevederile art. 110* (Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal), privind determinarea
impozitului aferent veniturilor din premii şi din jocuri de noroc.

Nu sunt impozabile veniturile obţinute în bani şi/sau în natură premiile sub valoarea
sumei neimpozabile stabilite în sumă de 600 lei, inclusiv, realizate de contribuabil pentru
fiecare premiu, in conformitate cu prevederile Art. 110* alin. (4) lit. a) din Legea nr.
227/2015 privind Codul fiscal.

