
Termeni și condiții programului „Instalatorule! Plasează o comandă de minim 3000 RON şi ridică 

premiul ! Inregistrează-te pe niczuk.ro " 

§ 1 Dispoziții generale 

1. Organizatorul promoției numite " Instalatorule! Plasează o comandă de minim 3000 RON şi 

ridică premiul ! Inregistrează-te pe niczuk.ro " este THALE NICZUK SRL cu sediul social în 

București, Sector 1, Calea Floreasca 169, corp P1, etaj 3, camera 10, birou 4, secțiunea 4.5, 

CUI: RO 42919779, (denumit în continuare : Organizator). Promoția este co-organizată de: 

THALE Sp. z o. o. Sp.k. cu sediul social în Wilimowo 2, 11-041 Olsztyn, Polonia, NIP: +48 

739.000 559 

2. Acești Termeni și condiții definesc regulile de participare la Promoție. Promoția se va 

desfășura în conformitate cu prevederile acestor Termeni și condiții ("Termeni și condiții"), 

care vor fi obligatorii pentru toți participanții și toate entitățile implicate în desfășurarea 

promoției.  

3. Participanții la promoție sunt obligați să respecte termenii și condițiile din acest Regulament. 

4. Regulamentul de participare este întocmit și făcut public în conformitate cu legislaţia română 

și este disponibil gratuit pentru orice participant pe următorul site web www.niczuk.ro sau în 

urma unei cereri scrise trimise la adresa Organizatorului.  

5. Promoţia se adresează clienților finali (denumiți în continuare: Participant sau Client) care 

achiziționează produse marca Niczuk de la unul dintre distribuitorii THALE NICZUK SRL. 

Participanţii la promoţie nu pot fi distribuitorii Thale NICZUK SRL.  

6. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica și/sau completa Regulamentul, precum și 

dreptul de a suspenda și/sau de a rezilia/încheia/prelungi Promoţia, sub rezerva notificării 

prealabile a participanţilor cu privire la orice modificare a oricăror prevederi ale acesteia. 

Orice modificări/completări ale prevederilor acestui Regulament vor fi incluse în documente 

suplimentare, care vor fi făcute publice prin actualizarea Regulamentului și prin publicarea 

Regulamentului într-o formă actualizată pe site-ul www.niczuk.ro și intră în vigoare în termen 

de 24 de ore de la data publicării lor. 

 

§ 2 Condițiile promoției 

1. Promoţia este organizată pe teritoriul României, în conformitate cu prevederile acestor Termeni și 

Condiţii. Durata promoţiei: 01.06.2022 - 31.09.2022 în limita stocului disponibil. 

Promoţia este valabila numai pentru prima comanda. 

2. Se poate înscrie în Promoţie orice persoană juridică sau companie înregistrată în România, 

denumită în continuare Participant, care acceptă termenii și condițiile din prezentul Regulament și 

care îndeplinește condițiile promoţiei. 

3. Condiții de participare: Societatea trebuie să fie înregistrată prin completarea formularului de pe 

site-ul web www.niczuk.ro și plasarea unei comenzi la unul dintre distribuitorii noştri pentru suma 

minimă de 3000 RON  net (în continuare: Bunuri) în perioada indicată la punctul 1, Clientul primeşte 

trei (3) softshell-uri cu logo-ul Niczuk. (denumită în continuare și: Premierea).  

http://www.niczuk.ro/
http://www.niczuk.ro/
http://www.niczuk.ro/


3.1  Înscrierea la Promoţie constituie o acceptare implicită, integrală, expresă și neechivocă a 

prevederilor acestui Regulament. 

4. Organizatorul își rezervă dreptul de a lua orice măsură pentru a împiedica înscrierea în promoţie, 

precum și dreptul de a elimina din promoţie orice înscriere care nu respectă acest Regulament. 

Refuzul de a furniza datele necesare înregistrării în cadrul Promoţiei va duce la imposibilitatea de a 

participa la Promoţie și, prin urmare, la imposibilitatea de a acorda premii în cazul câștigătorilor 

desemnaţi. 

5. Această promoţie nu poate fi combinată cu alte promoţii.  

5.1 Promoţia nu se aplică ordinelor de investiţii pentru care au fost stabilite condiţii individuale de 

reducere.  

6. Organizatorul va începe distribuirea premiilor către câștigători în 10 zile de la îndeplinirea 

condiţiilor promoţiei.  

7. Participantul este obligat să semneze un formular de primire a premiului.  

8. În cazul în care bunurile sunt returnate, premiul primit pentru achiziţionarea bunurilor incluse în 

promoţie va fi, de asemenea, returnat. 

§ 3. Dispoziţii finale 

1. Regulamentul promoţiei este disponibil de la Organizator și pe site-ul www.niczuk.ro 

2. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica Regulamentul promoţiei. 

3. Premiul se acordă fără a lua în considerare taxele. Organizatorul va calcula, va reţine, va declara și 

va vira impozitul datorat pentru veniturile care compun premiile acordate câștigătorilor, în 

conformitate cu prevederile art. 110 din Codul fiscal, aprobat prin Legea nr. 227/2015, cu 

modificările și completările ulterioare, toate celelalte obligaţii de orice altă natură în legătură cu 

acestea vor fi în sarcina exclusivă a câștigătorilor. 4. Premiile (softshells) sunt înmânate către 

cumpărător, care confirmă primirea premiului, aplică o ștampilă a companiei și aplică o semnătură 

lizibilă pe protocolul de primire. 

4. Valoarea comercială unitară a premiului este de 203,4 RON 

5. În domeniile care nu sunt reglementate de prezentul regulament, se aplică dispoziţiile legale 

relevante. 

6. Promoția poate fi încheiată înainte de expirarea termenului limită în cazul unui eveniment care 

constituie forţă majoră, inclusiv în cazul incapacității Organizatorului de a asigura buna desfăşurare a 

Promoţiei din motive independente de voința sa. 

 7.  Prin forţa majoră se înţelege orice eveniment pe care Organizatorul nu îl poate prevedea, 

controla sau remedia, inclusiv incapacitatea Organizatorului de a acţiona din motive independente de 

voința sa, a căror apariţie determina incapacitatea Organizatorului de a-și îndeplini obligaţiile 

asumate prin Regulament. 

 

 

 



Clauza de informare: 

Vă informăm că: 

1) Administratorul datelor cu caracter personal ale Participanţilor la promoţie, inclusiv datele cu 

caracter personal ale reprezentanţilor, împuterniciţii și altor persoane autorizate obţinute în legătură 

cu participarea la promoţie sub denumirea " Instalatorule! Plasează o comandă de minim 3000 RON 

şi ridică premiul ! Inregistrează-te pe niczuk.ro " este THALE NICZUK SRL, cu sediul în Bucureşti, 

sector 1, calea Floresca 169, corp P1, etapa 3, camera 10, birou 4, sectiunea 4.5  

2) administratorul va prelucra datele cu caracter personal în scopul Promoţiei, adică pentru a 

identifica participantul și reprezentanţii promoţiei, împuterniciților și alte persoane autorizate și 

pentru a emite premiul sub formă de gadget și pentru a îndeplini promovarea de către promotor a 

obligaţiilor administrative și fiscale legate de promoţie. 

3) În ceea ce priveşte participarea la Promoţie, prelucrarea are loc pe baza unui consimțământ dat în 

mod voluntar pentru prelucrarea datelor cu caracter personal (articolul 6 alineatul (1) litera (a) din 

Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind 

protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal și privind 

libera circulaţie a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (GDPR). Consimțământul poate fi 

retras în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării anterioare a datelor. 

În plus, prelucrarea datelor este necesară pentru îndeplinirea obligaţiilor impuse de legiuitor 

Organizatorului concursului în ceea ce priveşte îndeplinirea de către acesta a obligaţiilor 

administrative și fiscale legate de concurs [articolul 6 alineatul (1) litera (c) din GDPR]. 

  

4) Furnizarea datelor este voluntară, dar necesară pentru a participa la Promoţie.  

5) Retragerea consimțământului nu afectează legalitatea prelucrării efectuate pe baza 

consimțământului înainte de retragerea acestuia. 

5) Destinatarii datelor cu caracter personal vor fi entităţile care desfăşoară activităţi în numele 

Organizatorului și care constau în operarea sistemelor TIC ale Organizatorului, furnizarea de servicii 

de consultanţă, fiscale și contabile către Organizator. 

6) Datele furnizate nu vor fi supuse profilării. 

7) Operatorul nu intenţionează să transfere date cu caracter personal către o ţară terță sau o 

organizaţie internaţională.  

8) După încheierea Promoţiei, datele cu caracter personal vor fi stocate pentru perioada de limitare a 

creanţelor și obligaţiilor legale care îi revin Administratorului în domeniul administrativ și fiscal. 

9) De asemenea, vă informăm că toată lumea are dreptul de a accesa și rectifica datele lor, de a le 

șterge (dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la articolul 17 din GDPR) sau de a restricționa 

prelucrarea, de a transfera date, de a obiecta, de a solicita încetarea prelucrării și de a depune o 

plângere la autoritatea de supraveghere a președintelui Oficiului pentru Protecţia Datelor cu Caracter 

Personal. 

 

 


