
 

 
 
 
  

  

 

 

 

REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOTIONALE 

„LA VITA E BELLA LA ANNABELLA”  

    PERIOADA CAMPANIE   05.06.2021 -05.08.2021 

 

 

 

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL  CAMPANIEI SI PERIOADA DE 

DESFASURARE 

 

Organizatorul campaniei promotionale  „La vita e bella la  ANNABELLA” (numita  in  cele  ce 

urmeaza “Campania”) este  SC  Annabella  SRL  (denumita  in continuare "Organizatorul"  sau 

"Annabella"), cu sediul in Comuna Suraia, Sat Suraia, Str. Principala I, nr.23, jud.Vrancea, inregistrata  la  

Oficiul  Registrului  Comertului  Vrancea sub  nr.J39/233/2020,  Cod Unic de Inregistrare   RO 6532457, 

Tel. 0250 746901. 

Campania se va derula conform prevederilor prezentului regulament oficial (denumit in 

continuare "Regulamentul"), fiind obligatoriu pentru toti Participantii. Organizatorul isi rezerva dreptul 

de a modifica Regulamentul pe parcursul desfasurarii Campaniei. 



 

 
 
 
  

  

Prin participarea la acesta campanie, se prezuma cunoasterea regulamentului si acordul 

Participantului. Participantii se obliga sa respecte si sa se conformeze tuturor termenilor, conditiilor si 

prevederilor prezentului Regulament. 

 

SECTIUNEA 2. TEMEIUL LEGAL. PERIOADA SI ARIA DE DESFASURARE A 

CAMPANIEI 

2.1.Prezenta Campanie se desfasoara in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr.99/2000  

privind comercializarea produselor si serviciilor pe piata, republicata. Campania se desfasoara, numai in 

magazinele Annabella participante , situate in  judetul Valcea, Arges, Olt,  in perioada 05.06.2021- 

05.08.2021, inclusiv. 

2.2.Dupa data incheierii Campaniei, Organizatorul nu mai are nicio responsabilitate si nu isi mai asuma 

nici o obligatie in legatura cu orice circumstanta care ar putea eventual conduce la concluzia actualitatii 

sau continuarii Campaniei. Organizatorul isi rezerva dreptul de a prelungi perioada Campaniei pe 

parcursul derularii acesteia, dar nu inainte de a anunta acest lucru public pe 

www.annabella.ro/lavitaebella. Astfel de modificari vor intra in vigoare la data  autentificarii  actului  

aditional prin care Regulamentul este modificat. 

 2.3.Campania  este  organizata  si  se  desfasoara  in  conformitate  cu   prevederile   prezentului 

Regulament si este accesibila oricarui client din magazinele Annabella participante la Campanie, 

persoana fizica,   care   accepta   termenii   si   conditiile   prezentului Regulament (denumit in 

continuare„Participant”), magazine mentionate in Anexa 1 la prezentul Regulament. 

2.4 Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica perioada Campaniei pe parcursul derularii acesteia, cu 

notificarea prealabila scrisa a publicului prin intermediul paginii web www.annabella.ro 

2.5.  Organizatorul  poate  dispune,   in   mod   discretionar,   suspendarea/incetarea/intreruperea 

Campaniei, inainte  de  expirarea  perioadei  Campaniei,  fara  a  avea  nicio  obligatie fata de 

participanti, cu exceptia notificarii lor cu privire la suspendarea/incetarea/intreruperea Campaniei, prin 

intermediul paginii web www.annabella.ro,  neputand fi obligat la plata vreunei sume banesti cu titlu de 

despagubire sau orice alte despagubiri. 

http://www.annabella.ro/lavitaebella.


 

 

 

SECTIUNEA 3. DREPTUL DE PARTICIPARE 

Se pot inscrie in vederea participarii la Campania “La vita e bella la ANNABELLA” numai persoanele fizice 

cu domiciliul stabil in Romania,  care au implinit varsta de 18 ani, pana la data de 05.06.2021 si au 

domiciliul stabil pe teritoriul Romaniei (denumita in continuare „Client”) care face cumparaturi , in 

perioada 05.06.2021 - 05.08.2021, in oricare din magazinele Annabella participante din judetul Valcea, 

Arges, Olt conform conditiilor mentionate  la punctul 4. din prezentul Regulament. 

Participarea la aceasta Campanie implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a 

prezentului Regulament. 

Nu sunt eligibili a participa la Campanie urmatoarele categorii de persoane: 

 -angajatii Organizatorului sau rudele acestora in linie directa; 

 

SECTIUNEA 4. MECANISMUL CAMPANIEI 

4.1.Campania ”La vita e bella la ANNABELLA” se desfasoara in cadrul magazinelor Annabella participante 

din judetele Valcea, Arges, Olt,  mentionate in  Anexa 1 la prezentul Regulament. 

Pentru participarea si inscrierea valabila in Campanie si pentru a putea intra in posesia unuia dintre 

premiile acordate de catre Organizator in cadrul Prezentei Campanii , Participantii trebuie sa respecte 

urmatorul mecanism: 

Participantii trebuie sa achizitioneze  in perioada Campaniei, produse din magazinele Annabella 

participante,  in valoare de minimum 50 de Lei. Bonul fiscal trebuie sa fie emis in Perioada Campaniei, 

05.06.2021-05.08.2021.   

A.Sa intre pe platforma de promotie www.annabella.ro/lavitaebella  in perioada 05.06.2021-

05.08.2021 si sa completeze formularul electronic de creare cont in Campanie, respectiv completarea 

urmatoarelor campuri: 

- Campul obligatoriu corespunzator numarului de telefon mobil la care poate fi contactat  participantul, 

in eventualitatea desemnarii acestuia drept castigator; 

- Campul obligatoriu corespunzator parolei, ce urmeaza a fi folosita ulterior la accesarea contului; 

- Campul obligatoriu corespunzator confirmarii parolei completate in campul anterior; 

http://www.annabella.ro/lavitaebella


 

 

 

 

- Campul obligatoriu corespunzator numelui si prenumelui; 

- Campul  obligatoriu corespunzator adresei de e-mail; 

 Bifarea obligatorie a faptului ca a luat cunostinta de prevederile prezentului Regulament si ca isi 

exprima acordul pentru colectarea si prelucrarea datelor personale ce au fost comunicate, si pentru 

introducerea acestora in baza de date a Organizatorului doar in vederea participarii la Campanie si a 

indeplinirii de catre Organizator a obligatiilor sale legale; 

Necompletarea oricaruia dintre campurile obligatorii sau completarea lor cu informatii/date inexistente 

sau incorecte poate duce la imposibilitatea de a crea contul, la imposibilitatea contactarii participantului 

in caz de castig, precum si la invalidarea inscrierii si/sau imposibilitatea acordarii premiului. Completarea 

campurilor facultative din formular este optional si nu conditioneaza in nici un fel inscrierea in 

Campanie; Un participant nu poate crea mai mult de un singur cont utilizand acelasi numar de telefon. 

Participantul va putea accesa contul creat prin introducerea numarului de telefon mobil si a parolei 

transmise la momentul crearii contului, in campurile aferente si apasand pe butonul “Intra in cont”; 

Dupa accesarea contului, consumatorul va avea posibilitatea sa efectueze o inscriere prin introducerea 

codului de pe bonul de cumparaturi din magazinele Annabella participante in casuta aferenta si apoi prin 

apasarea butonul“Trimite”. 

Pentru ca o inscriere prin intermediul platformei de promotie sa fie considerata valida, aceasta trebuie 

sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii: 

- Campurile obligatorii disponibile in formularul pentru creare cont sa fie completat cu date 

corecte si valide; 

- Sa introduca in campul corespunzator codul de pe bonul din magazinul Annabella participant; 

- Codul unic sa nu mai fi fost inscris anterior in Campanie; 

       - Codul unic sa fie transmis pentru a fii inscris in Campanie , in perioada 05.06.2021- 05.08.2021, ora 

23:59. 

B.In perioada 05.06.2021-05.08.2021, sa completeze talonul Campaniei , existent in magazinele 

ANNABELLA participante (Anexa 1) cu datele de identificare inscriptionate pe talon, exceptie facand 

adresa de e-mail(facultativa), prin completarea campurilor, nume si prenume, numar telefon, cod unic 

bon fiscal. 

 



 

 

 

4.2. Organizatorul Campaniei nu isi asuma responsabilitatea: 

- pentru inscrierile incomplete, inexact sau incorecte, precum si pentru inscrierile efectuate dupa 

terminarea perioadei de inscriere in Campanie; 

- pentru intreruperile neanuntate ale serviciului de internet de catre furnizorii locali ai acestui serviciu 

sau blocarea accesului intern datorita supra aglomerarii retelelor de internet pe perioadele de trafic 

intens; 

- pentru eventualele dispute legate de drepturile asupra numerelor de telefon care au fost inregistrate 

pe website pentru contactare si validare  sau a adreselor de e-mail; 

- pentru disputele referitoare la drepturile de proprietate asupra bonurilor inscrise pe site. Toate litigiile 

referitoare la dreptul de proprietate asupra bonurilor inscrise pe site nu vor influenta principiul conform 

caruia Organizatorul va acorda premiul participantului care a respectat prevederile prezentului 

Regulament. Organizatorul nu are nicio obligatie de a intretine corespondenta cu solicitantii unor astfel 

de revendicari. 

Dupa data limita de inscriere pe website, Organizatorul nu este responsabil in legatura cu inscrierile in 

Campanie efectuate prin intermediul formularului electronic de inscriere pe website. 

Data si ora trimiterii unei inscrieri prin platforma de promotie nu reprezinta si data si ora primirii sale de 

catre Organizator. Data si ora oficiala de primire a unei inscrieri prin platforma de promotie de catre 

Organizator o reprezinta data si ora la care aceasta a fost inregistrata in platforma. 

 

SECTIUNEA  5:  PREMII 

Campania “ La vita e bella la ANNABELLA”: 

 Premii : 5x Scutere Piaggio Liberty 

Valoarea totala estimata a tuturor premiilor oferite in cadrul acestei Campanii este de 68809 lei(TVA 

inclus). 

 

SECTIUNEA 6. PROCEDURA DE ACORDARE A PREMIILOR 



 

 

 

 

6.1.Desemnarea castigatorilor premiilor  acordate in cadrul Campaniei se va face prin tragere la sorti. 

Tragerea la sorti va avea loc in decurs de 30 zile lucratoare de la data finalizarii  Campaniei. 

La tragerea la sorti vor participa toate inscrierile valabile efectuate de participanti in Perioada 

Campaniei, conform prezentului Regulament Oficial. 

6.2.Premiile din cadrul Campaniei” La vita e bella la ANNABELLA“ vor fi acordate  prin extrageri ce se vor 

efectua de catre reprezentantii Annabella utilizand un soft  de distributie  aleatorie, care va selecta 

castigatorii dintr-o baza de date constituita in baza inscrierii in Campanie. 

In cadrul fiecarei extrageri  se vor extrage, cate un castigator si cate 3 (trei) rezerve aferente fiecaruia 

dintre acestia, pentru situatia in care vreunul dintre castigatori nu este validat sau refuza sa primeasca 

premiul. In cazul in care, din orice motiv, castigatorul extras nu poate fi validat, atribuirea premiului 

respectiv se va face rezervelor acestuia, in ordinea extragerii lor, aceeasi procedura de validare aplicabila 

in cazul castigatorilor fiind aplicabila si in cazul rezervelor. In total, vor fi extrasi 5(cinci) castigatori si 15 

(cincisprezece) rezerve. 

6.3.Formularul electronic este disponibil pe platforma de promotie www.annabella.ro/lavitaebella . 

O persoana identificata prin acelasi numar de telefon mobil si/sau aceleasi date personale , indiferent de 

numarul de inscrieri corecte in aceasta Campanie poate castiga, maxim (un) premiu. 

Ulterior desemnarii castigatorilor,  va incepe procesul de validare a acestora, ocazie cu care se va verifica 

indeplinirea conditiilor privind inscrierea Participantilor, precum si respectarea tuturor dispozitiilor 

prezentului Regulament. 

6.4.Participantii care au fost desemnati castigatori vor fi contactati prin intermediul numarului de 

telefon  utilizat  la inscrierea in Campanie, in termen de 3 zile lucratoare de la data desemnarii lor drept 

castigatori, in intervalul orar 09:00 –18:00.  

6.5. In cazul in care castigatorii nu vor raspunde, la numarul de telefon sau adresa de e-mail furnizate,  in 

maximum 3 zile lucratoare, premiul se va acorda primei rezerve desemnate. Si procedura se va relua 

pana vor fi epuizate toate rezevele desemnate. Daca nici castigatorii nici rezervele premiilor, nu vor 

raspunde in termenul stabilit la nici una dintre modalitatile de contact inscrise pe platforma de promotii, 

premiile nu se vor mai acorda si vor ramane in proprietatea Organizatorului. 

 

http://www.annabella.ro/lavitaebella


 

 

 

6.6.Castigatorii premiilor nu au posibilitatea de a primi contravaloarea in bani a premiilor, nici 

posibilitatea de schimbare a premiilor  cu alte bunuri ori servicii. 

6.7. Premiile,   vor fi livrate catre castigatori in termen de cel mult 60 de zile de la incheierea campaniei si 
anuntarea castigatorilor, Organizatorul rezervandu-si dreptul de a prelungi acest termen, pentru intarzieri 
neprevazute. Organizatorul se va  ocupa de predarea  efectiva a premiilor . 
 

 

SECTIUNEA 7. CONDITII DE VALIDARE A CASTIGATORILOR 

Pentru a fi validati drept castigatori, concurentii extrasi prin tragere la sorti in cadrul extragerii trebuie 

sa: 

- Sa trimita pe e-mail bonul a carui serie au inscris-o pe platforma de promotie; 

- Sa trimita pe e-mail o copie a actului de identitate,  iar numele si prenumele inscrise in 

platforma de promotie sa corespunda cu cele din actul de identitate. 

In cazul in care in urma procesului de validare exista castigatori invalidati, premiile acestora nu vor fi 

acordate. 

 

SECTIUNEA 8. MINORII 

8.1. Persoanele care nu au implinit 18 ani pana la data inceperii Campaniei, 05.06.2021, nu au dreptul sa 

participe la Campanie. 

 

SECTIUNEA 9. FORTA MAJORA 

9.1.Pentru scopul acestui Regulament, forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi 

controlat, remediat sau prevazut de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului,  din 

motive independente de vointa sa,de a indeplini obligatiile asumate prin Regulament. 

9.2.Daca o situatie de forta majora impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului si 

continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale 

pentru perioada in care aceasta indeplinire va fii impiedicata sau intarziata. 



 

 

Organizatorul, daca invoca forta majora, este obligat sa comunice Participantilor la Campanie existenta 

acesteia in termen de 5 (cinci) zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora. 

 

SECTIUNEA 10.PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

 
Avand in vedere Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste 
prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date in vigoare incepand cu 
data de 25.05.2018, prelucrarea datelor cu caracter a persoanelor fizice se efectueaza in conformitate cu 
prevederile din Anexa 2 la prezentul Regulament - Politica organizatorilor privind prelucrarea datelor cu 
caracter personal, care face parte integranta din acesta. 
 
 
 

SECTIUNEA 11. TAXE SI IMPOZITE  

Organizatorul nu este raspunzator pentru plata taxelor, impozitelor sau altor obligatii fiscal legate de 

premiile oferite cu exceptia impozitului cu retinere la sursa aplicabil veniturilor individuale provenite din 

Campania promotionala , impozit pe care Organizatorul este obligat sa il calculeze, potrivit premiilor pe 

care le ofera si a caror valoare o suporta , sa ii retina si sa ii vireze la bugetul de stat conform 

prevederilor codului fiscal. 

 

SECTIUNEA 12. LITIGII SI FRAUDE 

12.1.In cazul unor potentiale litigii aparute intre Organizator si Participantii la Campanie, 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 judecatoresti romane competente din Rm 

Valcea.. 

12.2.Eventualele reclamatii legate de derularea Campaniei se vor putea trimite la urmatoarea adresa: 

Ramnicu Valcea , Str. Barajului, nr. 52, jud.Valcea, in atentia Departamentului Marketing 

(relatiiclienti@annabella.ro), in termen de maxim 2 zile de la producerea incidentului. In cazul depasirii 

acestui termen, Organizatorul nu va mai lua in considerare nici o contestatie/reclamatie in legatura cu 

derularea Campaniei. 



 

 

12.3.Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a acestei 

Campanii, a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei 

Campanii. 

12.4.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. 

SECTIUNEA 13. REGULAMENTUL OFICIAL 

13.1. Prin participarea la aceasta Campanie, Participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze 

tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament Oficial. O copie a Regulamentului 

Oficial al prezentei Campanii va fi disponibila in mod gratuit oricarui solicitant, la cerere, in cadrul 

magazinelor Annabella si va fi afisata pe website-https:// annabella.ro/lavitaebella. 

 

 

 

SC ANNABELLA  SRL       

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

       

         ANEXA 1 LA REGULAMENTUL CAMPANIEI 

        “La vita e bella la ANNABELLA” 05.06.2021–05.08.2021 

 

Nr. 
Crt 

Loc de munca Adresa magazin 

1 1 MAI Rm. Valcea str. George Cosbuc nr.4  

2 ALBESTI Com.Albestii de Arges sat Albestii Pamanteni nr.641 zona A Jud.Arges 

3 BALCESTI Ors. Balcesti str. 1 Decembrie nr.1 jud.Valcea 

4 BALCESTI 2 Ors. Balcesti str. Calea Craiovei nr.13 parter jud. Valcea 

5 BARBATESTI Com. Barbatesti sat Birzesti jud.Valcea 

6 BERBESTI Ors.Berbesti str. Principala nr.259 bl.A10 sc.D ap.1 jud.Valcea 

7 BERBESTI 2 Ors.Berbesti str. Principala nr.39 jud. Valcea 

8 BERBESTI 3 Ors. Berbesti sat Tg.Gangulesti nr.8 pct.local Slavesti 

9 BIG Rm. Valcea str. General Magheru nr. 16 bl. H 

10 BREZOI Ors. Brezoi str. Unirii bl. M2 parter jud. Valcea 

11 BREZOI A-Z Ors.Brezoi str. Eroilor nr. 136 A jud. Valcea 

12 BUDESTI Com.Budesti sat Budesti str.Principala nr.66 jud.vl 

13 BUJORENI Com.Bujoreni str. Muzeului nr.1 jud. Valcea 

14 CACIULATA Ors. Calimanesti str. Calea lui Traian nr.790 (zona Caciulata) jud. Valcea 

15 CALIMANESTI Ors. Calimanesti str. Calea lui Traian nr. 385 jud. Valcea 

16 CENTRU Rm. Valcea str. Regina Maria nr.4 

17 CINA Rm. Valcea str. Luceafarului nr.1 bis 

18 COMPLEX NORD Rm. Valcea str. Calea lui Traian nr.156-158 Unitatea nr.4 

19 CURTEA DE ARGES 1 Curtea de Arges str. Basarabilor bl. F12 jud. Arges 

20 CURTEA DE ARGES 2 Curtea de Arges str. Elena Cuza bl. E4B jud.Arges 

21 
CURTEA DE ARGES 3 Curtea de Arges str. Posada nr.5 CT2 Posada, Cartier Terasa 1 Mai 

jud.Arges 

22 CURTEA DE ARGES 4 Curtea de Arges str. Basarabilor nr.35A-35B jud. Arges 

23 CURTEA DE ARGES 5 Curtea de Arges str. Valea Iasului nr.64 jud. Arges 

24 CURTEA DE ARGES 6 Curtea de Arges str. Valea Iasului nr.13 jud.Arges 



 

 

25 CURTEA DE ARGES 7 Curtea de Arges Str. Victoriei bl. P1-P2 jud. Arges 

26 DECEBAL Rm. Valcea str. Decebal nr.5 

27 DOBROGEANU Rm. Valcea Str. Calea lui Traian bl. S26 

28 DOMNESTI  Com. Domnesti Bld.Alexandru Cel Bun nr.22 jud.Ag 

29 DR.HACMAN Rm.Valcea Str. Doctor Hacman nr.1  

30 DRAGASANI 1 Dragasani str. Gib Mihaescu jud. Valcea 

31 DRAGASANI 2 Dragasani str. Tudor Vladimirescu nr.468 jud. Valcea 

32 DRAGASANI 4 Dragasani str. Pietei jud. Valcea 

33 DRAGASANI A-Z Dragasani str. Gib Mihaescu nr.45 jud. Valcea 

34 DRAGOESTI Com.Dragoesti sat Dragoesti str.Principala nr.81 jud.Valcea 

35 FRESH CINA Rm. Valcea str. Luceafarului nr.1 bl.A22 parter 

36 FRESH MATEI BASARAB Rm. Valcea str. Matei Basarab 

37 FRESH OLANESTI Baile Olanesti str. Bailor nr.21 

38 FRESH OSTROVENI Rm. Valcea bld. Tineretului nr.16 bl.A9 parter 

39 FRESH ROTUNDA Rm. Valcea Piata Mica Nord jud. Valcea 

40 FRESH TRAIAN Rm. Valcea bld. Nicolae Balcescu (complex Traian) nr.5-7 

41 GARA 1 Rm. Valcea str. Maior V. Popescu bl.P3 parter  

42 GARA 2 Rm. Valcea str. Maior V. Popescu bl.P2 parter 

43 GEORGI Rm. Valcea str. Nicolae Balcescu (spitalul nr.2) 

44 GORANU Rm. Valcea Goranu str. Straubing nr.31 jud.Valcea 

45 GOVORA Ors. Baile Govora Str. Tudor Vladimirescu nr.17 jud. Valcea 

46 GRADINARI Com. Gradinari str.Traian nr.12 jud. Olt 

47 GUSOENI Com.Gusoieni sat Gusoieni Jud. Valcea 

48 HERMES Rm. Valcea bld. Tineretului nr.6-8 Unitatea 34-38 

49 HOREZU A-Z Ors. Horezu str. Tudor Vladimirescu nr.25 

50 IONESTI Com. Ionesti sat Ionesti jud. Valcea 

51 JIBLEA NOUA Ors.Calimanesti Loc.Jiblea Noua str.Ana Ipatescu nr.25 jud.Valcea 

52 LENIN SUD Rm. Valcea str. Calea lui Traian nr.82  

53 MARKET "W" Rm. Valcea str. Marin Preda nr.4 (complex W-parter) 

54 MARKET S Rm. Valcea bld. Tineretului nr.16 bl.A9 parter 

55 MATEESTI Com. Mateesti sat Greci Str. Principala nr.72 jud. Valcea 

56 MATEI BASARAB Rm.Valcea str. Matei Basarab nr.28 bl.113 parter 

57 MIHAESTI Com. Mihaesti sat Buleta jud. Valcea 

58 MORILOR Rm. Valcea str. Morilor nr.28B Jud. Valcea 

59 MUSATESTI Com. Musatesti sat Robaia str. Fabricii nr.41A jud. Arges 

60 NICOLAE BALCESCU Com. Nicolae Balcecu sat Valea Viei jud. Valcea 

61 OCNELE MARI Ors. Ocnele Mari str. Alexandru Ioan Cuza nr.45 Jud.Valcea 

62 OESTI Com. Corbeni sat Oestii Ungureni nr.1 bis jud. Arges 

63 OLANESTI Baile Olanesti str. Bailor nr.57 

64 OLANU Com. Olanu sat Olanu jud. Valcea 

65 PAUSESTI OTASAU Com. Pausesti sat Pausesti nr.82 jud.Vl 

66 PAUSESTI-MAGLASI Com. Pausesti-Maglasi jud. Valcea 

67 PERISANI Com.Perisani sat Perisani Str.Principala nr.145 DN7D jud.Valcea 

68 PETRISOR Rm. Valcea str. Petrisor nr 10 



 

 

69 PIETRARI Com. Pietrari Jud. Valcea 

70 PITESTI 1 Pitesti bld. Nicolae Balcescu bl.S5 parter jud. Arges 

71 PITESTI 2 Pitesti str. Dr. Nicolae Cretulescu nr.1 bl.A5 parter jud. Arges 

72 PITESTI 3 Pitesti str. Despot Voda nr.3 jud. Arges 

73 RAPSODIEI Rm.Valcea str. Rapsodiei nr.33 bl. H7, parter 

74 RAURENI Loc. Raureni str. Principala nr.25 jud. Valcea 

75 REPUBLICII 1 Rm. Valcea str. Republicii nr.2B 

76 REPUBLICII 2 Rm. Valcea str. Republicii nr.33 

77 SEDIU FRALVIL Rm. Valcea str. Barajului nr.52 jud. Valcea 

78 SINESTI Com. Sinesti jud. Valcea 

79 SLATIOARA Com. Slatioara sat Slatioara str. Nifon Criveanu nr.86 Jud. Olt 

80 STEFANESTI Com. Stefanesti jud. Valcea 

81 STIRBEI VODA Rm. Valcea str. Stirbei Voda nr.87 

82 STOENESTI Com. Stoenesti jud. Valcea 

83 SUPERMARKET A-Z Rm. Valcea bld. Dem Radulescu nr. 2-14 

84 TETOIU Com. Tetoiu jud. Valcea 

85 TIC TAC Rm. Valcea str. Mihai Eminescu  

86 TRAIAN 2 Rm. Valcea bld. Nicolae Balcescu (complex Traian) nr.5-8 

87 TRAIAN 3 Rm. Valcea bld. Nicolae Balcescu nr.38 

88 VLADESTI ARGES Com. Vladesti, str. Principala, nr. 667, jud. Arges 

89 VLADESTI Com.Vladesti sat Vladesti nr.451A 

90 VOINEASA Com. Voineasa str. I.Gh.Ghica nr.88 jud. Valcea 

91 VOINEASA 2 Com. Voineasa, Sat Voineasa, str. Decindea, nr. 4B, jud. Valcea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXA  2 la Regulamentul POLITICA ORGANIZATORILOR PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU 

CARACTER PERSONAL 

Organizatorii se angajează să vă respecte confidențialitatea si securitatea datelor dumenavoastra cu 
caracter personal. Prezenta Anexa descrie modul în care utilizăm, distribuim, protejăm și prelucrăm, în 
calitatea noastră de operatori de date, Datele cu Caracter Personal (astfel cum sunt definite mai jos) pe 
care le putem colecta în legătură cu dumneavoastră prin participarea la Campanie.  

Prezenta Politică a fost redactată ținând cont de Regulamentul General privind Protecția Datelor 

(„GDPR”). Ne angajăm să respectăm GDPR în toate operațiunile de prelucrare a datelor în Spațiul 

Economic European și în orice alte cazuri în care se aplică. 

Ce Date cu Caracter Personal Putem Colecta 

„Date cu Caracter Personal” se referă la orice informații care pot fi utilizate, singure sau în combinație 

cu alte informații, pentru a vă identifica. Putem colecta Date cu Caracter Personal care vă privesc după 
cum urmează: 

• În cazul în care utilizați site-ul www.annabella.ro/lavitaebella, pentru a participa la aceasta 

campanie, este necesar să ne comunicați prenumele, numele, numărul de telefon, adresa de e-mail, 

• În cazul în care lăsați un comentariu pe una dintre paginile platformei noastre de social media este 
posibil să colectăm respectivul comentariu, inclusiv orice Date cu Caracter Personal conținute de acel 
comentariu (e.g., prenumele, numele, numărul de telefon, adresa de e-mail). 

• Site-ul web poate colecta, de asemenea, în mod automat informații despre browser-ul sau dispozitivul 
mobil utilizat de dumneavoastră. Este posibil să utilizăm cookie-uri, web beacons și tehnologii similare 
pentru a ne ajuta să înțelegem activitatea dumneavoastră pe site-ul nostru. Datele pe care le colectăm 
automat includ tipul de browser web sau dispozitiv mobil, sistemul dumneavoastră de operare, adresa 
dumneavoastră de IP, URL-ul paginii de destinație și site-ul web de referință, ora și data utilizării site-
ului web și termenii de căutare utilizați de dumneavoastră pentru a ajunge la acest site web. 

Cum utilizăm Datele Dumneavoastră cu Caracter Personal 

În măsura permisă de lege, folosim Datele dumneavoastră cu Caracter Personal în următoarele scopuri și 
pe baza următoarelor temeiuri legale: 

Necesitate contractuală 

Prelucrăm Datele dumneavoastră cu Caracter Personal pentru a vă permite să participați la compania 
“La vita e bella la ANNABELLA” si pentru a ne exercita și proteja drepturile care rezultă din Regulament 

Campaniei, respective,(articolul 6 alin. 1 lit. b) GDPR). 

 În cazul în care nu ne furnizați anumite Date cu Caracter Personal în vederea prelucrării descrise mai 
sus, este posibil să nu putem indeplini obligatiile asumate in calitate de Organizator si Sponsor. 

Obligație legală 

http://www.annabella.ro/lavitaebella


 

 

Vom colecta și  prelucra anumite Date cu Caracter Personal despre dumneavoastră pentru: 

 • Înscrierea  și participarea la concurs; 

• a vă acorda premium castigat, in cazul in care ati fost desemnat prin tragere la sorti; 

•  in scopuri de marketing daca v-ati dat acordul de utilizare a datelor in acest sens 
• a îndeplini orice cerințe de arhivare în conformitate cu prevederile legale; și 
• a proteja drepturile în justiție și alte drepturi conform legilor aplicabile. 

Interesele noastre legitime 

Este posibil să prelucrăm Datele dumneavoastră cu Caracter Personal în cazul în care acest lucru este 
necesar pentru interesele noastre legitime în calitate de societate oraganizatoare, inclusiv pentru a ne 

gestiona, promova și îmbunătăți activitatea și a ne gestiona riscurile,( art. 6 alin. 1 lit. f). 

 De exemplu, este posibil să prelucrăm Datele dumneavoastră cu Caracter Personal pentru: 

• a preveni și detecta comportamente ilegale și a ne proteja sau pune în executare drepturile noastre 
legale, de exemplu, apărarea societăților în cazul litigiilor; și 

• a ține evidența activităților desfășurate. 

Consimțământul dumneavoastră 

Putem solicita, de asemenea, în mod direct sau prin intermediul imputernicitilor, consimțământul 
dumneavoastră separat pentru prelucrarea Datelor dumneavoastră cu Caracter Personal. 

În cazul în care am solicitat consimțământul dumneavoastră pentru prelucrarea Datelor dumneavoastră 
cu Caracter Personal, puteți ulterior să retrageți acest consimțământ în orice moment contactându-ne 
la adresa prevăzută mai jos în secțiunea „Cum să ne contactați”, fără a aduce atingere caracterului legal 
al prelucrării bazate pe consimțământ înainte de retragerea acestuia. În cazul în care ne furnizați Date 
cu Caracter Personal ale unor terțe părți (cum ar fi situația în care inregistrati produsul unui membru al 
familiei), trebuie să vă asigurați că ați notificat respectiva terță parte înainte de a ne comunica Datele 
sale cu Caracter Personal, arătându-i această Anexa, explicându-i că Datele sale cu Caracter Personal 
vor fi prelucrate în conformitate cu aceasta și obținând consimțământul său, dacă este 

cazul. Distribuirea Datelor Dumneavoastră cu Caracter Personal către Terțe Părți 

În principiu, nu distribuim sau nu divulgăm Datele dumneavoastră cu Caracter Personal către terțe părți. 
Cu toate acestea, este posibil să divulgăm Datele dumneavoastră cu Caracter Personal în următoarele 
cazuri: 

• Furnizorilor de servicii. Este posibil să divulgăm Datele dumneavoastră cu Caracter Personal 

societăților care prestează servicii pentru noi și societăților din grupul nostru, care acționează ca 
persoane împuternicite de operator [cum ar fi societățile care administrează acest site web în numele 
nostru sau vânzătorii care livrează comenzile către dumneavoastră, furnizorii de servicii de marketing, 
curierat, plată / bancare, telemarketing sau alte servicii. Furnizorii de servicii au obligația să păstreze 
confidențialitatea Datelor dumneavoastră cu Caracter Personal și nu au dreptul să utilizeze Datele 
dumneavoastră cu Caracter Personal în alt scop decât pentru a efectua serviciile pe care le prestează 
pentru noi. 



 

 

• Terțelor părți dacă acest lucru este impus de lege. Este posibil să divulgăm Datele dumneavoastră cu 

Caracter Personal unei terțe părți dacă acest lucru este necesar pentru respectarea unei obligații legale 
sau a deciziei unei autorități judiciare, a unei autorități publice sau a unui organism guvernamental, sau 
în cazul în care divulgarea este necesară pentru securitatea națională, aplicarea legii sau pentru alte 
chestiuni de importanță publică. 

• Partenerilor de afaceri. Este posibil să divulgăm Datele dumneavoastră cu Caracter Personal 

partenerilor noștri de afaceri dacă acest lucru este necesar pentru a vă furniza produse și servicii, precum 
serviciile post-vânzare sau serviciile de reparație a produselor și serviciilor pe care le-ați cumpărat de la 
noi. 

• Altor terțe părți cu consimțământul dumneavoastră. Este posibil, de asemenea, să distribuim Datele 

dumneavoastră cu Caracter Personal unor alte terțe părți în cazul în care sunteți de acord cu o astfel de 
distribuire. 

Păstrarea Datelor Dumneavoastră cu Caracter Personal 

Datele dumneavoastră cu Caracter Personal vor fi păstrate doar pe perioada de timp necesară în mod 
rezonabil pentru atingerea scopurilor prevăzute mai sus, în conformitate cu legile aplicabile, inclusiv în 
scopul îndeplinirii oricăror cerințe legale, de reglementare, contabile sau de raportare.  

După încheierea concursului și publicarea câștigătorului, datele cu caracter personal ale 

participanților sunt șterse, cu excepția datelor câștigătorilor, care vor fi păstrate, în conformitate 

cu cerințele legislației fiscale, pentru perioadele de timp stabilite în această legislație. Dacă este 
cazul, datele câştigătorilor sunt stocate pe durata perioadei de garanţie a premiului în produse, 
pentru a se putea dispune repararea sau înlocuirea acestuia în perioada de garanţie. 
Organizatorul concursului nu prelucrează datele dumneavoastră în scop de newsletter. 

Pentru situația în care una  dintre  persoane împuternicite  dorește prelucrarea datelor 
dumneavoastră cu carcater personal pentru transmiterea de informaţii (pe cât posibil 

personalizate) cu privire la produse, promoţii, concursuri cu premii şi noutăţi din oferta, are obligația 
de a vă  solicita acordul expres în scopul transiterii  newsletter-ului. 

Măsuri de Securitate Luate pentru Datele Dumneavoastră cu Caracter Personal 

 Vom lua măsuri de precauție rezonabile pentru a vă proteja Datele cu Caracter Personal împotriva 
pierderii, utilizării abuzive sau modificării. Printre alte măsuri, asigurăm securitatea Datelor 
dumneavoastră cu Caracter Personal prin criptare, protejarea parolei și prin restricționarea în alt mod a 
accesului la Datele dumneavoastră cu Caracter Personal. 

În mod specific: Din păcate, transmiterea de informații pe internet nu este complet sigură. Deși vom 
face tot posibilul pentru a vă proteja Datele cu Caracter Personal conform legii, nu putem garanta 
securitatea Datelor cu Caracter Personal care ne-au fost transmise prin mijloace nesecurizate; orice 
transmitere se face pe propriul dumneavoastră risc. Trebuie, de asemenea, să luați în continuare măsuri 
pentru a vă proteja Datele cu Caracter Personal, cum ar fi evitarea utilizării unor ID-uri de utilizator sau 
parole vizibile sau predictibile, schimbarea parolelor dumneavoastră la intervale regulate și asigurându-
vă că nu ați divulgat parola(ele) dumneavoastră niciunei alte persoane și că nu v-ați dat acordul unei 
terțe părți pentru a avea acces la contul dumneavoastră de utilizator și la Datele cu Caracter 

Personal. Drepturile Dumneavoastră în Legătură cu Datele Dumneavoastră cu Caracter Personal Aveți 

următoarele drepturi cu privire la Datele dumneavoastră cu Caracter Personal pe care noi le prelucrăm, 
sub rezerva condițiilor prevăzute în legile aplicabile: 



 

 

• dreptul de a afla dacă Datele dumneavoastră cu Caracter Personal sunt prelucrate de noi și de a solicita 
o copie a Datelor dumneavoastră cu Caracter Personal și informații referitoare la prelucrarea Datelor 
dumneavoastră cu Caracter Personal, inclusiv scopurile prelucrării Datelor dumneavoastră cu Caracter 
Personal, terțele părți cărora le sunt divulgate Datele dumneavoastră cu Caracter Personal; 

• dreptul de a solicita rectificarea oricăror Date cu Caracter Personal inexacte sau incomplete; 

• dreptul de a solicita ștergerea Datelor dumneavoastră cu Caracter Personal sau restricționarea 
prelucrării Datelor dumneavoastră cu Caracter Personal, mai exact, aveți dreptul de a obține 
restricționarea prelucrării în cazul în care: (i) considerați că datele cu caracter personal prelucrate sunt 
inexacte, pentru o perioadă care va permite operatorului să verifice exactitatea datelor cu caracter 
personal; (ii) prelucrarea este ilegală, însă dumneavoastră nu doriți ca noi să vă ștergem datele cu 
caracter personal, ci să restrângem utilizarea acestor date; (iii) în cazul în care operatorul de date nu 
mai are nevoie de datele dumneavoastră cu caracter personal în scopurile menționate mai sus, însă 
dumneavoastră solicitați datele pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; sau 
(iv) v-ați opus prelucrării pentru intervalul de timp în care se verifică dacă motivele legitime ale 
operatorului de date prevalează asupra celor ale persoanei vizate; 

• dreptul de a vă opune prelucrării de către noi a Datelor dumneavoastră cu Caracter Personal; • dreptul 
de a retrage orice consimțământ pe care l-ați acordat, caz in care veti fi automat descalificati ca si 
participanti la Campanie; 

• în anumite circumstanțe, dreptul de a solicita portabilitatea datelor;  

• dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere a protecției datelor competentă; 

• dreptul de a contesta anumite decizii automate pe care noi le luăm în legătură cu dumneavoastră și 
care produc efecte juridice sau vă afectează în mod similar într-o măsură semnificativă. Noi nu 
desfășurăm în general un astfel de proces decizional automatizat dar, în cazul în care vom face acest 
lucru, vom comunica clar cazurile în care sunt luate astfel de decizii. Pentru a vă exercita drepturile, vă 
rugăm să ne contactați folosind datele de contact prevăzute în secțiunea de mai jos. 

Cum să ne contactați În cazul în care doriți să aflați mai multe despre operațiunile noastre de prelucrare 
a datelor cu caracter personal, puteți contacta responsabilul nostru cu protecția datelor prin e-mail la 

adresa office@annabella.ro , sau puteti să ne scrieți la  adresa  sediului Organizatorului SC Annabella SRL. 

 


