
Regulamentul campaniei: Tombola intergalactica Media Galaxy 

 

30 aprilie – 8 mai 2013  

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL PROMOTIEI  

1.1. Organizatorul campaniei promotionale Media Galaxy– “Tombola intergalactica Media Galaxy” (denumita in 
continuare "Campania Promotionala" sau “Promotia”) este S.C. ALTEX ROMANIA SRL, societate romana, cu 
sediul in Piatra Neamt, str Gral Dascalescu, nr 15, Bl T1, jud Neamt, avand punct de lucru in B-dul Poligrafiei nr.1, 
sect.1, Bucuresti, inmatriculata la Registrul Comertului Neamt sub nr J27/2125/1992, avand CUI 2864518, atribut 
fiscal RO, inregistrata la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personale in baza 
notificarii nr. 600 / 2006. 

1.2. Promotia se va derula conform prevederilor prezentului regulament (denumit in continuare "Regulamentul"), 
fiind obligatoriu pentru toti Participantii. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica Regulamentul pe parcursul 
desfasurarii Promotiei. Astfel de modificari vor fi facute publice pe pagina www.mediagalaxy.ro/intergalactica in 
cadrul microsite-ului „ Tombola intergalactica Media Galaxy”. 

SECTIUNEA 2. TERMINOLOGIE 

In prezentul Regulament, in afara notiunilor definite in cuprinsul articolelor, termenii si expresiile de mai jos vor avea 
urmatoarea semnificatie: 

a) „Forta majora” – reprezinta orice eveniment ori alta cauza exterioara, independenta de vointa Participantilor sau 
a Organizatorului, neimputabila acestora si care nu poate fi, in mod absolut, prevazuta, controlata ori depasita de 
catre acestia, si care conduce la neindeplinirea, indeplinirea necorespunzatoare ori la intarzierea executarii 
prevederilor prezentului Regulament. Constituie caz de forta majora, cu titlu exemplificativ, iar nu limitativ, oricare 
dintre urmatoarele circumstante: razboi, anarhie, acte de terorism, razboi civil, cutremure, incendii, explozii, furtuni, 
inundatii, perturbari ale traficului aerian sau de alta natura, restrictii de calatorie in tara sau in strainatate si alte 
fenomene meteorologice adverse, confiscari sau orice alte actiuni ale institutiilor publice. 

b) „Participantii” - toate persoanele fizice cu domiciliul in Romania, cu varsta de minimum 18 ani impliniti la data 
inceperii Promotiei sau care au intre 14-18 ani si au acordul partintilor sau tutorilor legali, care indeplinesc conditiile 
mentionate in prezentul Regulament. 

c) „Promotia” – reprezinta acest program care se va desfasura in conformitate cu prezentul Regulament. 

d) „Regulament” – reprezinta prezentul document organizatoric al Promotiei, inclusiv anexele si actele aditionale 
ulterioare care fac parte din acesta. 

e) „S.C. ALTEX ROMANIA SRL” / „Organizatorul” – este organizatorul Promotiei, identificat conform sectiunii 1.1. 
de mai sus si avand atributii in Promotie stabilite prin prezentul Regulament. 

f)  Microsite-ul „Tombola intergalactica Media Galaxy”  – Programul software pus la dispozitie de Organizator 
pentru desfasurarea Promotiei 



g) Validare – Proces prin care un participant este declarat Castigator al Promotiei in conditiile in care raspunde si 
pune la dispozitia Organizatorului documentele si informatiile solicitate, conform prezentului Regulament. 

SECTIUNEA 3. Durata si aria de desfasurare a Promotiei  

3.1. Promotia are loc in intervalul  30 aprilie – 8 mai 2013. 

3.2. Promotia este valabila pe intreg teritoriul Romaniei. 

SECTIUNEA 4. Participantii si conditiile de participare la Promotie  

4.1. Pentru a participa la Promotie, Participantii trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii: 

 sa fie persoane fizice cu domiciliul in Romania;  
 sa aiba varsta de minimum 18 ani impliniti la data inceperii Promotiei; 
 sa intre pe microsite-ul www.mediagalaxy.ro/tombolaintergalactica si sa se inscrie in Promotie in conditiile 

prevazute in prezentul Regulament; 
 Sa completeze datele pe www.mediagalaxy.ro/tombolaintergalactica 
 Sa respecte prevederile prezentului Regulament pentru participarea la Promotie. 

4.2 Prin derogare de la prevederile art. 4.1. ii) de mai sus, persoanele cu varsta cuprinsa intre 14 ani impliniti pana in 
ziua inceperii Promotiei si 18 ani neimpliniti pana la data inceperii Promotiei pot participa la prezenta Campanie 
Promotionala doar cu acordul explicit al parintelui sau reprezentantului legal. Acordul explicit al parintelui sau al 
reprezentantului legal presupune completarea de catre acesta a formularului electronic de inscriere. 

4.3. La Promotie NU pot participa angajatii Organizatorului, ai S.C. Altex Romania S.R.L., ai societatilor implicate in 
organizarea si derularea acestei Campanii Promotionale, precum si rudele de gradul I (copii si parinti) si sotul /sotia 
celor mentionati mai sus. 

4.4. De asemenea, NU pot participa la Promotie, persoanele juridice sau asociatiile familiale autorizate sau acele 
persoane fizice sau juridice, respectiv acele asociatii familiale autorizate in care angajatii Organizatorului, angajatii 
agentiilor implicate si/sau ai distribuitorilor  Organizatorului precum si rudele de gradul I (copii si parinti) ori sotul 
/sotia acestora detin participatii, functii sau au vreun interes, indiferent de natura acestuia. 

4.5. Participarea la aceasta Campanie Promotionala implica acceptarea prevederilor prezentului Regulament precum 
si posibilitatea folosirii in scop publicitar a denumirii Participantilor castigatori. Prin participarea la Promotie, 
Participantii accepta intrarea automata in baza de date a Organizatorului. 

4.6. Prin simpla participare la Promotie, Participantii isi dau acordul expres si neechivoc ca datele lor personale 
comunicate Organizatorului sa intre in baza de date a S.C. Altex Romania S.R.L., in vederea validarii, atribuirii 
premiilor si indeplinirii obligatiilor fiscale ale Organizatorului. 

4.7. Promotia se va derula conform prezentului Regulament, care este obligatoriu pentru toti Participantii. 
Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba Regulamentul, dar nu mai inainte de a anunta in mod 
public aceste modificari, prin publicarea acestora in cadrul  micorosite-ului “Tombola intergalactica Media Galaxy” 
Orice modificare se va efectua printr-un act aditional la prezentul regulament. 

SECTIUNEA 5. Participarea la Promotie si Mecanismul Promotiei 

http://www.mediagalaxy.ro/tombolaintergalactica
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 Din 30 aprilie 2013 pe cei care acceseaza  www.mediagalaxy.ro/intergalactica  vor putea participa la 
tombola tragand virtual de o maneta (dand click) ce va activa miscarea unei urne in care se afla oua 
colorate.  

  Dupa cateva secunde urna se va opri din miscare, iar un ou va iesi castigator. Fiecare ou va contine un cod 
unic, care va fi inscris automat in concurs in momentul in care abonatii newsletterului vor completa un 
formular cu urmatoarele date: Nume, Prenume, Sex, Oras.  

 Dupa completarea formularului, cei inscrisi vor primi din nou pe email codul unic, pentru a-l pastra pentru 
marea tombola, unde vor avea sansa sa castige unul din premiile puse in joc. 

 In vederea participarii la Promotie, Participantii trebuie sa parcurga urmatorii pasi: 

 Datele furnizate de catre Participant trebuie sa fie conforme cu realitatea. In cazul in care Participantul va fi 
extras in tragerea la sorti, acesta va fi contactat la numarul de telefon furnizat in formularul mentionat la 
punctul anterior pentru a fi validat drept castigator. 

 Un participant poate completa o singura data formularul de participare. 
 

5.4 Tragerile la sorti  

5.4.1 Tragerile la sorti se fac o singura data, la finalul promotiei, din totalul participantilor in promotie inscrisi pana la 
data de 08 mai 2013.Extragile se fac pe  data de 10 mai 2013, la ora 14, in urmatoarea ordine: 

NR  descriere cantitate 

1 Boxe IT LOGITECH Z506, 5.1, 75W, PC, negru 1 

2 Mouse optic LOGITECH 910-001120, fara fir, USB, negru 1 

3 MOUSE GAMING G600 MMO BK 1 

6 Casti PHILIPS SHL3000/00 2 

7 Casti SONY MDR-ZX300, alb 2 

 

SECTIUNEA 6. Premiile Promotiei si atribuirea acestora 

6.1 Premiile promotiei 

 Participantii inscrisi in promotie pana la data de 8 mai 2013 pot castiga print tragere la sorti: 

NR  descriere cantitate pret  valoare 

1 Boxe IT LOGITECH Z506, 5.1, 75W, PC, negru 1 369.9 369.9 

2 Mouse optic LOGITECH 910-001120, fara fir, USB, 
negru 

1 
289.9 289.9 

3 MOUSE GAMING G600 MMO BK 1 359.9 359.9 

6 Casti PHILIPS SHL3000/00 2 109.9 219.18 

7 Casti SONY MDR-ZX300, alb 2 129.99 259.98 

TOTAL       1498.86 

6.1.2. Valoarea totala estimata a premiilor este de 1498.86 RON inclusiv TVA si impozitul ce se va retine la sursa 
conform legislatiei in vigoare. 

http://www.mediagalaxy.ro/intergalactica


6.2 Atribuirea premiilor 

6.2.1 Pe 10 mai 2013, se va organiza o tragere la sorti electronica dintre toti Participantii care s-au inscris in 
Promotie, pana in momentul extragerii.Se vor extrage cate un singur castigator pentru fiecare premiu. In termen de 
48 de ore Participantul castigator va fi contactat telefonic la numarul de telefon introdus de catre participant in 
formularul specificat la art. 5.1 de mai sus. Pentru a fi declarat Castigator al Premiului, Participantul Castigator 
trebuie sa indeplineasca cumulativ toate conditiile prezentului Regulament.  

6.2.2 In termen de 3 zile lucratoare Participantul Castigator trebuie sa raspunda la email-ul primit de pe 
promotie@mediagalaxy.ro furnizand informatiile solicitate prin intermediul acestuia (copie de pe Cartea de identitate 
sau Buletin de Identitate, adresa la care Participantul doreste sa primeasca premiul, in cazul in care aceasta este 
diferita fata de cea din CI/ BI). In cazul in care Participantul Castigator nu raspunde la email in temenul si conditiile 
detaliate in prezentul paragraf acesta va fi invalidat si va pierde dreptul de a primi premiul Promotiei, iar Altex 
Romania va ramane cu premiile. Daca nici unul dintre Participantii extrasi in tragerea la sorti nu va fi validat ca si 
Castigator, premiul nu se mai acorda. 

6.3. Intrarea in posesia Premiilor  

6.3.1. Premiile vor fi expediate catre Participantii declarati Castigatori in conditiile prezentului Regulament in termen 
de maximum 30 de zile lucratoare de la terminarea Promotiei si a procesului de validare, prin curier. 

6.3.2. Daca ulterior validarii Participantului drept castigator al unui premiu, Organizatorul nu poate preda Premiul 
deoarece Participantul castigator nu poate fi gasit la adresa furnizata, premiul va fi pastrat la sediul Altex Romania pe 
o perioada de 15 zile calendaristice de la data expedierii premiului care Participantul castigator, timp in care 
Participantul isi va putea ridica premiul, personal, de la sediul Altex Romania.In situatia in care nici dupa expirarea 
termenului de 15 zile calendaristice de mai sus Premiul nu poate fi acordat, Organizatorul isi rezerva dreptul de a nu 
mai acorda Premiul respectivului Participant declarat castigator. 

6.3.4 De asemenea, in cazul refuzului vreunui Participant castigator de a beneficia de Premiu prin exprimare scrisa 
acesta va pierde dreptul asupra Premiului. 

6.3.5.Organizatorul isi rezerva dreptul de a folosi rezervele in situatia in care Participantul castigator nu indeplineste 
conditiile de atribuire a Premiului ori nu indeplineste formalitatile cerute de Organizator si prevazute in prezentul 
Regulament. In cazul in care nici rezervele nu indeplinesc conditiile necesare pentru a beneficia de Premiu, 
Organizatorul isi rezerva dreptul de a nu mai acorda Premiul. 

6.3.6.Organizatorul nu este raspunzator pentru Participantii care nu isi pot ridica premiile din cauza informatiilor 
incorecte furnizate de catre  Participantii castigatori. 

6.4. Dispozitii generale referitoare la Premiile Promotiei 

6.4.1. Lista finala a tuturor Participantilor validati castigatori va fi publicata in cadrul Microsite-ului “Tombola 
intergalactica Media Galaxy” in sectiunea „Castigatori” in termen de 3  zile lucratoare de la data validarii acestora. 

6.4.2. Toate premiile se acorda in natura, conform specificatiilor; ele nu se pot inlocui cu valoarea lor in bani sau alte 
produse. 

SECTIUNEA 7: Taxe si impozite 
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7.1. Valoarea estimativa totala a premiilor Promotiei este 1498.86 Ron, inclusiv TVA si impozitul se va retine la 
sursa. 

7.2. Organizatorul se obliga sa calculeze si sa plateasca impozitul datorat de catre Participantii castigatori pentru 
veniturile corespunzatoare Premiilor, in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare privind impozitul pe venit. 

 7.3. Cu exceptia prevederilor de mai sus, Organizatorul nu este raspunzator de plata altor taxe sau a altor obligatii 
financiare legate de Premiile oferite, acestea fiind exclusiv in sarcina Participantului castigator. 

SECTIUNEA 8: Regulamentul Promotiei 

8.1. Regulamentul oficial al Promotiei este disponibil in mod gratuit si poate fi descarcat gratuit de catre orice 
solicitant pe toata perioada Promotiei in cadrul Microsite-ului “Tombola intergalactica Media Galaxy”. 

8.2. Organizatorul isi rezerva dreptul de oprire a Promotiei in orice moment al acesteia si/sau schimbarea regulilor de 
participare, obligandu-se totodata sa faca publica hotararea sa in acest sens printr-o notificare in cadrul Microsite-ului 
“Tombola intergalactica Media Galaxy”. 

8.3. Organizatorul nu este raspunzator de erorile ivite din cauza functionarii defectuoase a serviciilor de internet (de 
exemplu, dar fara a se limita la mesaje care nu ajung la destinatie din cauza unor erori care nu tin de Organizator, 
functionarea necorespunzatoare ori nefunctionarea temporara a serviciilor de internet etc.). 

SECŢIUNEA 9: Protectia datelor personale 

9.1. Altex Romania, in vederea desfasurarii Promotiei, prelucreaza datele personale ale Participantilor la aceasta 
Promotie in conformitate cu Legea 677/2001, in calitate de operator inregistrat in evidentele Autoritatii Nationale de 
Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal avand notificarea inregistrata la ANSPDCSP sub nr 11346. 

9.2. Prin inscrierea la Promotie Participantii sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament. Participantii sunt 
de acord ca, in cazul in care vor castiga, numele, adresa si/sau imaginea lor sa fie facute publice si folosite in scopuri 
publicitare de catre Organizator, fara alte obligatii sau plati din partea acestuia. 

9.3. Altex Romania se obliga sa asigure procesarea datelor cu caracter personal in legatura cu Participantii. Datele 
cu caracter personal vor fi colectate si prelucrate numai in conditiile prevazute de Legea nr. 677/2001 referitoare la 
protectia persoanelor cu privire la prelucrarea de date cu caracter personal si circulatia libera a acestor date. 

9.4. Accesarea si inregistrarea in Microsite-ul de pe pagina www.mediagalaxy.ro/intergalactica  echivaleaza cu 
exprimarea acordului de catre Participanti in ceea ce priveste prelucrarea datelor lor cu caracter personal. De 
asemenea, participarea la Promotie si bifarea corespunzatoare pe formularul de inregistrare echivaleaza cu 
acceptarea de catre Participant sa primeasca mesaje comerciale conform dispozitiilor legii nr. 365/2002 privind 
comertul electronic. 

9.5. Astfel, acordul exprimat in conformitate cu prezenta sectiune presupune ca datele personale ale Participantilor 
sa intre in baza de date a Organizatorului si ca acestia sa primeasca materiale informative prin orice mijloace de 
comunicare (posta, e-mail, SMS) din partea Organizatorului. 

9.6. Altex Romania se obliga sa le respecte Participantilor drepturile prevazute de lege si va utiliza baza de date 
pentru a trimite corespondenta si pentru a realiza rapoarte statistice. Adresa de primire a cererilor legate de datele 
personale este adresa Altex Romania. 



9.7. Datele furnizate nu vor fi difuzate catre terti, cu exceptia firmei de publicitate, societatii de mailing si a 
operatorului de marketing direct al Organizatorului. 

9.8. La cererea scrisa a Participantului, datata si semnata, expediata pe adresa Organizatorului, acesta din urma se 
obliga: 

i) sa confirme solicitantului daca prelucreaza sau nu date personale, in mod gratuit pentru o solicitare pe an; 

ii) sa rectifice, actualizeze, blocheze, stearga sau transforme in date anonime, in mod gratuit, datele a caror 
prelucrare nu este conforma dispozitiilor legii; 

iii) sa inceteze prelucrarea datelor personale ale solicitantului. 

SECŢIUNEA 10: Litigii 

In cazul unor potentiale litigii aparute intre Organizator si Participanti, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila. 
Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila partile implicate in litigiu vor inainta litigiul spre solutionare 
instantelor competente romane de la sediul Organizatorului. 

SECŢIUNEA 11: Forta Majora 

11.1. In cazul aparitiei unui caz de Forta Majora in intelesul notiunii de la art. 2.1. a) din prezentul Regulament, daca 
o situatie de Forta Majora impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului si continuarea 
Campaniei Promotionale, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru 
perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata. 

11.2. Organizatorul, daca invoca Forta majora, este obligat sa comunice Participantilor existenta acesteia in termen 
de 5 (cinci) zile lucratoare de la aparitia respectivului caz de Forta Majora. 

SECŢIUNEA 12: Diverse 

12.1.    Eventualele reclamatii legate de derularea Campaniei Promotionale se vor putea trimite la adresa 
Organizatorului prevazuta in art. 1.1. de mai sus in termen de maximum 2 (doua) saptamani de la data publicarii listei 
Participantilor declarati castigatori care se considera lezati in vreun fel. Dupa aceasta data, Organizatorul nu va mai 
lua in considerare nicio contestatie. 

12.2.    Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a acestei Campanii 
Promotionale, a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei 
Promotii.  

12.3.  In cazul in care sunt identificate persoane care au influentat sau care au facilitat castigarea de Premii, 
Organizatorul are dreptul de a cere urmarirea in instanta a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente.  

S.C. Altex Romania SRL  

 


