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REGULAMENT TOMBOLA  

MAGAZINELE TINKERBELLA 

“TOMBOLA DE ZIUA COPILULUI” 

1. Organizatorul 

Organizatorul tombolei  este S.C. UNISCAN GRUP EDUCATIONAL SRL, cu sediul in Bucuresti, str. 

Dorneasca 13, sector 5, prin magazinul sau TINKERBELLA din Mall Promenada, nivel -1,  înmatriculată la 

Registrul Comerţului sub nr. J40/10638/1998, CIF 11209151, atribut fiscal RO, telefon 021/224.50.80, fax 

021/225.16.04 reprezentată legal de Simona Elena Popa, in calitate de Director General. 

2. Drepturi de participare    

La aceasta tombolă poate participa orice persoană fizică, română sau străină, care se înscrie prin 

achiziţionarea de produse în valoare de minimum 100 RON si completarea talonului de participare pus la 

dispozitie in magazin. La această tombolă nu pot participa angajaţii firmei S.C. UNISCAN GRUP 

EDUCATIONAL SRL precum şi rudele de gradul I ale acestora, soţii si soţiile lor. 

3. Perioada de desfăşurare     

Campania promotională se va desfaşura în perioada 21.05.2018 – 01.06.2018, ora 20:00, în magazinul 

TINKERBELLA din Mall Promenada, nivel -1. Organizatorul îşi rezervă dreptul prelungirii campaniei 

promoţionale printr-un act adiţional la prezentul Regulament. 

4. Premii 

Premiile ce se vor acorda constau in jocuri, jucării si alte articole pentru copii. Se vor acorda în total 33 de 

premii.   

5. Mecanism 

Formularul de înscriere la tombolă va fi distribuit în magazinul Tinkerbella şi va conţine următoarele 

câmpuri: nume, prenume, nr. telefon, adresa de e-mail şi numarul bonului fiscal, data si semnătura privind 

acordul colectarii datelor personale. 

În cazul în care participantul nu completează toate campurile existente în formularul de înscriere, acesta nu 

poate participa la extragere. Extragerea premiilor se va face prin tragere la sorţi în mod aleatoriu, în baza 

taloanelor de participare la tombola. Tragerea la sorţi se va desfasura pe data de 01 iunie 2018, ora 20:00, la 

sediul magazinului Tinkerbella din Mall Promenada. Pot participa la această tombola toate persoanele care 

îndeplinesc prevederile punctului 2 din prezentul regulament. 

Tragerea la sorţi şi acordarea premiilor se vor face sub directa supraveghere a unei comisii din care vor face 

parte reprezentanţii Uniscan Grup Educational SRL. Câştigătorii vor fi anunţaţi telefonic sau prin e-mail. 

Pentru a-şi ridica premiile, câştigătorii se vor prezenta în magazinul Tinkerbella unde s-au înscris la 

tombolă, până pe data de 30 iunie 2018. 

 

http://www.uniscan.ro/
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Pentru validarea premiului, câştigătorii vor trebui să prezinte reprezentantului organizatorului bonul fiscal şi 

buletinul de identitate/cartea de identitate, urmând ca organizatorul să procedeze la confruntarea datelor şi la 

validarea premiului. Neprezentarea bonului fiscal şi a buletinului de identitate/cărţii de identitate atrage după 

sine imposibilitatea validarii premiului. Premiile se vor înmâna doar personal – participantului validat. 

Neprezentarea câştigătorilor în vederea ridicării premiilor câştigate în termenul prevazut mai sus, atrage 

decaderea acestora din toate drepturile, iar premiile neridicate vor rămâne la dispoziţia organizatorului. 

Câştigătorii nu pot cere şi nu pot obţine contravaloarea în bani a premiilor câştigate. 

6. Încetarea acţiunii 

Prezenta acţiune poate înceta înainte de termenul stabilit numai în cazul apariţiei unui eveniment ce 

constituie forţă majoră aşa cum este aceasta definită de lege. 

7. Litigii 

Eventualele litigii apărute între Organizator şi participanţii la prezenta acţiune se vor rezolva pe cale 

amiabilă sau în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluţionate de instanţele judecătoreşti 

competente de la sediul Organizatorului. 

8. Informarea Participanţilor Conform Legii 677/2001 

(1) Prezentul regulament stă în mod gratuit la dispoziţia oricărei persoane sau autorităţi interesate, putând fi 

consultat in magazinele Tinkerbella, pe site-ul www.uniscan.ro sau solicitat pe e-mail la adresa 

bookshop@uniscan.ro.  

S.C. UNISCAN GRUP EDUCATIONAL SRL, în calitate de operator autorizat, prelucrează datele cu 

caracter personal furnizate prin completarea formularului de înscriere, precum şi cele comunicate 

organizatorului cu ocazia ridicării premiilor, prelucrarea făcându-se exclusiv în scopuri de reclamă şi de 

publicitate. 

Conform legii 677/2001, participanţii au dreptul de acces gratuit la datele personale, printr-o cerere scrisă, 

datată şi semnată, adresată S.C. Uniscan Grup Educational SRL la adresa de mail bookshop@uniscan.ro sau 

la adresa punctului de lucru  din Bucuresti, str. Rucar nr.17, sector 1. Participanţii au de asemenea dreptul de 

intervenţie asupra datelor putând, după caz, solicita rectificarea, actualizarea, blocarea sau ştergerea datelor 

a căror prelucrare nu este conformă legii 677/2001, în special a datelor incomplete sau inexacte. În condiţiile 

de mai sus participanţii pot totodată solicita transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu 

este conformă legii, având dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate şi legitime legate de 

situaţia particulară, ca datele care îi vizează să facă obiectul unei prelucrari, cu excepţia cazurilor în care 

există dispoziţii legale contrare. De asemenea, participanţii au dreptul de a se opune în orice moment, în 

mod gratuit şi fără nici o justificare, ca datele care îi vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct sau 

să fie dezvaluite unor terţi într-un asemenea scop.    

ORGANIZATOR 

SC UNISCAN GRUP EDUCATIONAL SRL, DIRECTOR GENERAL Simona Elena Popa 
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