
  
  

 

 

 

 

 

 
 

 

REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOTIONALE 

Promotia: 

 

OUTLET DE PRIMAVARA 

 

Perioada campaniei: 24 martie – 3 aprilie 2023 
 

1. Organizatorul promotiei 

Promotia - “Promotia OUTLET DE PRIMAVARA.” este organizata de catre Neon Lighting 

SRL, cu sediul in Cluj-Napoca, Str. Paris nr. 78A, jud. Cluj, inmatriculata la Oficiul 

Registrului Comertului sub nr. J12/4533/1994, CUI RO6799161, reprezentata prin Augustin 

Cosma, in calitate de Administrator, numita in continuare “Organizator”.      

 
2. Denumire. Durata. Locul desfasurarii. 

Campania promotionala poarta numele de „OUTLET DE PRIMAVARA”. 

Campania promotionala se desfasoara in perioada 24 martie – 3 aprilie 2023, 

pe magazinulde vanzare online www.magialuminii.ro.      

Ultima zi de campanie este 3 aprilie 2023, cu exceptia situatiei in care campania va fi 

prelungita.      

 

3. TERITORIUL: Romania      

 
4. MECANISMUL PROMOTIEI 

Participantii la acesta promotie pot sa achizitioneze la reducere produsele selectate din 

rubrica oferte speciale, organizatorul neasumandu-si nicio responsabilitate rezultata din 

incalcarea prezentelor clauze. Participarea la acest concurs implica cunoasterea si 

acceptarea integrala, expresa si neechivoca a prezentului Regulament. Prin participarea la 

Promotie se considera acceptarea automata a intrarii in baza de date de clienti ai 

Organizatorului.      

 
5. PRODUSE PARTICIPANTE LA CAMPANIE 

Obiectul campaniei îl reprezintă toate articolele prezente pe site, la rubrica Oferte Speciale, 
in limita stocului disponibil. Produsele din aceasta promotie pot avea mici urme de folosire 

si zgarieturi fine, cu/fara ambalajul original deschis. Cuponul MAGIA10, nu se aplica in cadrul 
promotiei.  

    

 
Promotia se va desfasura in conformitate cu prevederile din prezentului regulament 

(„Regulamentul”).      

Regulamentul a fost redactat in conformitate cu prevederile legale in vigoare, inclusiv cele din 

a de Guvern nr 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, republicata, 

astfel cum a fost modificata si completata, si este obligatoriu pentru toti participantii.      

 

http://www.magialuminii.ro./


  
  

  

 

 

 
 
 
 
 
 

6. DREPTUL SI CONDITIILE DE PARTICIPARE 

 
De această campanie beneficiază orice persoană fizică ce a implinit varsta de 18 ani sicare 

achizitioneaza unul sau mai multe produse care fac obiectul acestei promotii in perioadele 

mentionate.      

 
 

7. PROTECTIA DATELOR PERSONALE 

Participarea in campanie implica acceptarea expresa a participantilor ca datele lor personale 

sa fie pastrate si prelucrate de Organizator in scopul unor potentiale informari ulterioare din 

partea acestuia. Organizatorul se obliga ca datele personale sa nu fie difuzatecatre terti, cu 

exceptia societatilor comerciale implicate in organizarea campaniei. Participantilor la 

campanie le sunt garantate drepturile prevazute de Legea nr. 677/2001 privind protectia 

persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor 

date, inregistrata in Registrul de Evidenta a Prelucrarilor de Date cu Caracter Personal sub 

numarul 0024423.      

 
 

 
8. LITIGII 

Eventualele neintelegeri aparute intre organizator si participantii la campania promotionala 
se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi  
solutionate de instantele judecatoresti romane competente.      

 
9. INTRERUPEREA CAMPANIEI PROMOTIONALE 

Organizatorul isi rezerva dreptul de a intrerupe Campania promotionala oricand pe parcursul 
desfasurarii acesteia, cu informarea prealabila a consumatorilor prin mijloace de comunicare 
corespunzatoare (afisare pe site, semnalizare in magazin, etc.)      

 
Prin citirea prezentelor Termene si Conditii ati luat la cunostinta faptul ca va sunt garantate 
drepturile prevazute de lege, respectiv dreptul de informare, dreptul de acces la date, 
dreptul de interventie, dreptul de opozitie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, 
dreptul de se adresa justitiei in caz de incalcare a drepturilor sale garantate de Legea 
677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal 
şi libera circulaţie a acestor date. Totodata, aveti dreptul de a va opune prelucrarii datelor 
dvs. personale si de a solicita stergerea totala sau partiala a acestora.      

 

Pe baza unei cereri scrise, datate si semnate, expediate pe adresa Neon Lighting SRL Cluj 
Napoca str. Paris nr.78 A jud Cluj cod postal 400055, va puteti exercita, in mod gratuit, 
urmatoarele drepturi:      

 
 o data pe an, sa vi se confirme faptul ca datele personale sunt sau nu prelucrate;      



  
  

  

 

 

 
 
 
 

 

 sa interviti asupra datelor transmise;      

 sa va opuneti prelucrarii datelor pentru motive intemeiate si legitime legate de situatia 

lor Particulara      

 sa solicitati stergerea datelor, cu exceptia situatiilor prevazute de lege.      
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