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Regulamentul oficial al  

Concursului  
“Vacanta vine cu premii de la Vel Pitar” 

 
Art. 1. Organizatorul concursului “Vacanta vine cu premii de la Vel Pitar”  
 
1.1. Organizatorul concursului este Societatea VEL PITAR SA, având sediul social in Ramnicu Valcea, Str. Timis nr 22, 
parter, biroul nr. 1, Ramnicu Valcea, jud Valcea, înmatriculată la Oficiul Registrul Comerţului sub nr. J38/221/2007, 
având cod unic de înregistrare RO21229091 (denumită în continuare „Organizator”), in scopul stimularii vanzarilor si 
asigurarii notorietatii pentru produsele Vel Pitar, din punctul de lucru din Str. Chişinăului nr.33, 700177 Iaşi, Jud. Iaşi. 
 
1.2. Concursul se va derula cu respectarea prevederilor cuprinse in prezentul regulament (denumit in cele ce urmeaza 
“Regulamentul”). 
Termenii si conditiile prezentului Regulament, asa cum sunt prezentate mai jos, sunt obligatorii pentru toti participantii la 
concurs. 
1.3. Prin participarea la acest concurs, se prezuma cunoasterea regulamentului si acordul Participantului. Participantii 
se obliga sa respecte si sa se conformeze tuturor termenilor, conditiilor si prevederilor prezentului Regulament.  
1.4. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica Regulamentul pe parcursul derularii concursului. Astfel de modificari 
vor intra in vigoare la data publicarii lor pe pagina de internet www.velpitar.ro sau de facebook a Organizatorului, sau 
prin afisare lor in clientii participanti in cadrul acestui concurs 
1.5. Prezentul concurs se desfasoara in conformitate cu Ordonanta Guvernului numarul 99/2000 privind comercializarea 
produselor si serviciilor de piata, republicata si actualizata 
1.6. Regulamentul oficial al concursului este disponibil oricarui solicitant, in mod gratuit, pe intreaga durata a 
concursului, in oricare dintre urmatoarele modalitati: 

• in urma unei solicitari scrise trimise la adresa Organizatorului pe adresa de mail pr.national@velpitar.ro; 
• in format electronic, prin accesarea paginii de www.velpitar.ro; 
• in format printat la punctul de lucru al organizatorului din Iasi, Str. Chişinăului nr.33, 700177, Jud. Iaşi; 
• In format fizic, in toti clientii participanti in cadrul campaniei. 

 
1.7. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si/sau completa Regulamentul, precum si dreptul de a suspenda 
si/sau inceta si/sau intrerupe desfasurarea  concursului, cu conditia instiintarii prealabile a participantilor cu privire la 
orice modificare a vreuneia din prevederile acestuia. Orice modificari / completari aduse prevederilor acestui 
Regulament vor fi cuprinse in acte aditionale la prezentul Regulament si vor fi comunicate catre public prin publicarea pe 
pagina www.velpitar.ro, cat si in punctul de lucru al organizorului din Str. Chişinăului nr.33, 700177 Iaşi, Jud. Iaşi. In 
cazul suspendarii sau intreruperii desfasurarii concursului, organizatorul nu se obliga la efectuarea vreunei alte prestatii / 
compensari. 
 
Art. 2. Perioada de desfasurare a concursului 
 
Concursul “ Vacanta vine cu premii de la Vel Pitar” se va desfasura in perioada 01.08.2020 – 31.08.2020, sau pana 
la epuizarea stocurilor de premii/lozurilor razuibile. In situatia in care la finalizarea perioadei prevazute pentru 
desfasurarea concursului se va constata ca exista premii necastigate/nerevendicate, acestea vor ramane in proprietatea 
organizatorului si nu se accepta contestatii ulterioare. Toate premiile trebuie revendicate pana la data de 01.09.2020. 

  

Modificat prin actul aditional 1 la 

Regulamentul oficial al Concursului 

“Vacanta vine cu premii de la Vel Pitar” 

Autentificat sub nr. 1534 din 14 iulie 2020 
Data 10/08/2020 

http://www.velpitar.ro/
mailto:pr.national@velpitar.ro
http://www.velpitar.ro/
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Art. 3. Produsele participante 
 
3.1. Produsele participante la Concurs sunt: Alba VP 500 g, Grau Intreg 500 g, Paine Secara 500 g. 
3.2. Conditia minima de participare la aceasta tombola este achizitia a minim 1 bucata paine din cele mentionate in Art. 
3.1. pentru fiecare produs se va primi un loz razuibil.  
 
Art. 4. Premiile oferite 
 
4.1. Premiile instant in cadrul acestui concurs se ofera prin intermediul lozurilor razuibile si constau in: 
 
 

Premiu 
Valoare produs 

(Ron/buc) 
Cantitate 

Valoare totala 
(Ron) 

1. Toaster Bosch 140 lei 20 2,800 lei 

2. Manusi bucatarie 9.5 lei 200 1,900 lei 

3. Rulou Caise VP 0.95 lei 20,000 19,000 lei 

Total 23,700 lei 

 
4.2. Premiile (punctele 1,2) vor fi oferite castigatorilor pe baza de proces-verbal de predare-primire, doar la punctul de 
lucru Str. Chişinăului nr.33, 700177 Iaşi, Jud. Iaşi, in termen de 30 de zile, in baza unui act de identitate, de unde se vor 
colecta urmatoarele date: nume, prenume, cnp, telefon si seria lozului castigator, iar premiile - produse proprii (punctul 
3) se vor acorda in locatia castigatoare in baza predarii lozului castigator catre magazinul participant. 
4.3. Valoarea totala a premiilor acordate in cadrul concursului este de maxim 23,700 lei. 
4.4. Organizatorul isi rezerva dreptul ca ulterior sa faca modificari asupra valorii premiilor concursului in functie de 
procentul in care aceastea au fost atribuite sau nu. 
4.5. Organizatorul va realiza, la sfarsitul concursului, un act aditional la prezentul regulament in care va detalia valoarea 
finala a premiilor acordate. 
4.6. Lozurile se vor distribui in mod ponderat, respectiv corespunzator istoricului vanzarilor in locatiile partenere, in 
functie de cantitatiile vandute din SKU-urile participante la concurs; se vor inseria, incepand cu seria VP000001 si 
VP200000. 
 
Art. 5. Mecanismul concursului 
 
5.1. Concursul se adreseaza tuturor consumatorilor magazinelor cuprinse in Anexa 1, a prezentului Regulament, pe 
toata perioada specificata la Art. 2. 
5.2. La prima achizitie a unui produs din gama De Vel Pitar, Grau Intreg Sau Secara 9%, consumatorul va primi in mod 
automat cate un loz razuibil, la casa de marcat/personal de vanzare. 
5.3. Desfasurarea concursului va fi comunicata catre consumatori de catre personalul de vanzare a magazinlor stipulate 
in Anexa 1, va fi comunicat prin afise in magazine si POSM specializate de semnalizare (Wobblere, postere A3, etc). 
5.5. Consumatorul isi va da acordul participarii la acest concurs, prin razuirea talonului de concurs.   
5.6. Lista castigatorilor si actele contabile vor fi arhivate in punctul de lucru Iasi, Str. Chişinăului nr.33, 700177, Jud. Iaşi 
 
Art. 6. Locul de desfasurare. Participanti la concurs 
 
6.1. Concursul se va desfasura in Localitatea Iasi, in magazinele stipulate in Anexa 1, parte integranta din prezentul 
regulament. 
6.2.Toti clientii magazinelor stipulate in Anexa 1 a prezentului Regulament, cetateni romani, cu domiciliul in Romania, 
majori, cu exceptia anagajatiilor magazinelor stipulate in Anexa 1 a prezentului Regulament. 
6.3. Nu pot participa la concurs urmatoarele categorii de persoane:  
• Angajatii companiei Vel Pitar  
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• Angajatii companiilor implicate in realizarea activitatilor legate de organizarea si desfasurarea concursului; 
• Persoane fizice implicate in realizarea activitatilor legate de organizarea si desfasurarea concursului6.4. De asemenea, 
rudele angajatilor mentionati mai sus (respectiv copii/parinti, frati/surori, sot/sotie) nu au dreptul de a participa la concurs 
 
Art. 7. Acordarea premiilor 
 
7.1. Premiile de la Art. 4.1. vor fi oferite in maxim 30 zile lucratoare, din momentul comunicarii castigarii premiului in 
magazinul participant, in baza lozului castigator. 
7.2. Premiile vor fi inmanate de un oficial al Vel Pitar, la sediul Vel Pitar, Str. Chişinăului nr.33, 700177 Iaşi, Jud. Iaşi, 
numai persoanelor declarate castigatoare, in baza cartii de identitate si dupa semnarea procesului verbal – exceptie fac 
produsele proprii Vel Pitar. 
7.3. Premiile vor fi acordate  castigatorilor sub conditia ca acestia sa nu fie descalificati ca urmare a nerespectarii 
prezentului regulament, ori ca urmare a furnizarii unor date eronate / gresite. 
7.4. Premiile  neacordate in perioada de valabilitate a concursului, pentru motive ce nu incumba organizatorului, raman 
la dispozitia  acestuia. 
 
Art. 8. Regulamentul Concursului “Vacanta vine cu premii de la Vel Pitar”   
 
8.1. Regulamentul de participare/desfasurare a concursului va putea fi consultat gratuit in locatiile partenere si 
participante, dar si pe site-ul www.velpitar.ro 

 
Art. 9. Valoarea Premiilor/Taxe si Impozite 
 
9.1. Valoarea premiilor este neta si va fi specificata in cadrul concursului – art 4.1. 
9.2. Concursul se desfasoara in acord cu prevederile Codului Fiscal, aprobat prin Legea nr. 571 din 2003 actualizata. 
Impozitul pentru premiile in produse ce depasesc valoarea de 600 ron net va fi suportat de catre Organizator. Impozitul 
pentru premiile in bani ce depasesc valoarea de 600 ron net va fi suportat de catre Castigator, acesta fiind retinut 
castigatorului din suma castigata. Nu sunt impozabile veniturile obtinute din premii in bani si/sau in natura, sub valoarea 
sumei 600 lei, pentru fiecare premiu. 
Orice alte obligatii de natura fiscala sau de alta natura in legatura cu aceste venituri sunt in sarcina exclusiva a 
castigatorilor. 

 
Art. 10. Protectia Datelor Personale 
 
Nota de informare in Anexa 2 
 
Art. 11. Dreptul de participare la concurs  
 
11.1. Participantii la concurs trebuie sa aiba cel putin 18 ani , cetateni romani. 
11.2. Angajatii grupului Vel Pitar si angajatii punctelor de livrare participante in campanie, sotul/sotia, rudele si afinii de 
gradul I pana la gradul IV inclusiv ale acestora, nu pot participa la acest concurs. 
11.3. Campania promoţională se va desfăşura in locatiile partenere, cuprinse in Anexa 1.  
 
Art. 12. Incetarea Concursului 
 
12.1. Prezentul concurs poate inceta in urmatoarele cazuri: 

a. in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie caz de forta majora, conform legislatiei in vigoare, 
b. printr-o decizie a organizatorului, prin anunt la punctul de lucru al organizatorului sau pe pagina de internet. 
c. in cazul schimbarii cadrului legislativ, astfel incat organizarea si desfasurarea concursului cu caracter 

promotional sa presupuna marirea bugetului alocat acestui proiect. 
12.2. Promotia poate inceta inainte de implinirea perioadei prevazute in cazul producerii unui eveniment ce constituie 
forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a asigura 
desfasurarea in bune conditii a concursului.  
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12.3. Forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi prevazut, controlat sau remediat de catre Organizator, 
inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa si a carui aparitie il pune pe acesta din 
urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament. 
12.4. Aparitia unui astfel de eveniment va fi anuntat participantilor prin afisare pe site-ul organizatorului. 
12.5. Organizatorul nu poate fi tinut responsabil daca intervin schimbari de date sau daca aceast concurs va fi modificat 
sau anulat, din motive care nu le sunt imputabile. 
12.6. Organizatorul este exonerat de raspundere in caz de forta majora sau de caz fortuit, potrivit prevederilor art. 1351 
Cod Civil. 
 
Art.13. Litigii 
 
13.1. Eventualele reclamatii legate de desfasurarea concursului vor fi facute pe adresa organizatorului sau la adresa de 
e-mail office@velpitar.ro pe toata perioada concursului si in maxim 15 zile de la incetarea concursului. Reclamatiile 
ulterioare nu vor mai fi luate in considerare. 
13.2. Eventualele litigii aparute intre organizatori si participantii la prezentul concurs se vor rezolva pe cale amiabila sau, 
in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti competente din Romania. 
 
Art. 14. Alte prevederi 
 
14.1. Prin participarea la concurs, participantii accepta integral, expres si neechivoc prevederile prezentului Regulament 
de Concurs. 
14.2. Orice modificare a prezentului regulament se va face prin act aditional scris si va fi anuntata prin intermediul 
locatiilor participante si pe site-ul www.velpitar.ro. 
14.2. Participanţii sunt de acord şi se obligă să respecte toate drepturile de autor şi orice alte drepturi de creaţie 
intelectuală ale Organizatorului asupra tuturor materialelor puse la dispoziţie de către Organizator pentru desfăşurarea 
concursului, incluzând dar fără a se limita la texte, imagini, video, elemente grafice sau orice alt conţinut. Participanţii la 
concurs se obligă să nu fraudeze sau atace prin orice metode şi în orice măsură sistemul sau mecanismele utilizate 
pentru desfăşurarea concursului. Orice incalcare de catre Utilizator a prevederilor aplicabile in materie se va considera 
incercare de fraudare a concursului si va atrage raspunderea Utilizatorului respectiv. Prin participarea la Campanie, toti 
Participantii si eventualii castigatori sunt de acord si se obliga sa respecte si sa se conformeze tuturor cerintelor si 
conditiilor impuse de Organizator prin prezentul Regulament Oficial, nerespectarea acestora atragand raspunderea 
personala si exclusiva a Participantilor si eventualilor castigatori. 
14.3. Organizatorul si societatile comerciale implicate in organizarea prezentei Campanii, nu au nicio obligatie de a 
intretine corespondenta cu solicitantii unor revendicari necastigatoare ce apar ulterior acordarii efective a premiilor, sau 
dupa termenul de acordare a premiilor prevazut in prezentul Regulament Oficial. Responsabilitatea Organizatorului cu 
privire la acordarea premiilor este limitata in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial. 
14.4. Organizatorul Campaniei si societatile comerciale implicate in organizarea prezentei Campanii, nu isi asuma 
raspunderea, incluzand dar fara a se limita la, pentru:  
- Pierderile/ deteriorara taloanelor castigatoare sau neprezentarea castigatorilor in perioada de campanie pentru a ridica 
premiile; 
- Situatiile in care potentialii castigatori nu trimit datele solicitate de catre Organizator in termenul specificat.  
 
14.5. Organizatorul isi rezerva dreptul de a verifica si monitoriza modul in care se desfasoara Concursul. In cazul in care 
se observa anumite tentative de frauda, organizatorul isi rezerva dreptul de a refuza acordare premiilor sau de a 
suspenda sau anula concursul.  
14.6. Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in scop de prevenire sau sanctionare a oricarui caz de 
frauda, abuz, tentativa de frauda sau abuz sau orice alte activitati sau care ar putea afecta desfasurarea, imaginea sau 
costurile acestei Campanii in conditiile prevazute de Regulament sau care ar putea duce la incalcarea drepturilor tertilor.  
14.7 Participantul este singur raspunzator pentru orice declaratie neconforma cu realitatea, pierdera sau deteriorarea 
taloanelor castigatoare;  
14.8. In cazul refuzului unui castigator de a beneficia de premiu (prin aceasta intelegandu-se orice manifestare sau 
atitudine expresa sau tacita a unui castigator de a nu intra in posesia premiului) sau in cazul invalidarii sale conform 
prezentului Regulament, respectivul castigator va pierde dreptul de atribuire a premiului.  

mailto:office.bv@velpitar.ro
http://www.velpitar.ro/
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14.9. Organizatorul isi rezerva dreptul de a exclude definitiv orice participant care, prin comportamentul fraudulos, 
afecteaza bunul mers al concursului, sau renumele companiei sau a produselor. 
14.10. Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru orice situatii ce ar putea rezulta din folosirea de catre o alta 
persoana decat participantul a datelor sale de identificare, a numarului de telefon, a adresei de e-mail ori a oricarei alta 
date de identificare. 
 
Prezentul Regulament s-a incheiat in 3 exemplare la punctul de lucru Vel Pitar Str. Chişinăului nr.33, 700177 Iaşi, Jud. 
Iaşi. 
 

Vel Pitar 
Presedinte Consiliul Administratie, 
Nicolae Serbanescu 

 
 

S.S. 

 
Notar public, 
_____________________________ 
 

Data: ………………… 
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Anexa 1 – Locatii partenere 
 

 

Locatie partenera Adresa 

MOFT SRL VISAN SAT VISANI 

OVIAND IMPEX SRL IASI Strada D. Patrascanu, Tomesti, Jud. Iasi 

DOI PRIETENI SRL TOMESTI Strada D. Patrascanu, Tomesti, Jud. Iasi 

PROD-AGRO-COM SRL NR. 2 14 DECEMBRIE 1989 11 

ROMFLOR SRL IASI STR.DREPTATII, NR.1,BL.1-2 

ALISAN SRL ISI017 Strada Dascalilor, Sat Dancu, Comuna Holboca, Jud. Iasi 

ALBILIVMAT SRL IASI 

AUROCOR SRL VASLUI GARA VASLUI STR.REPUBLICII NR.331 

CRISNIC MARKET INCLUSIV SRL ISI015 STR CETATUIA NR 7 

GELMAR DISTRICOM SRL ISE009 Strada Constantin Langa, nr.91, Miroslava, Jud. Iasi 

PROD-AGRO-COM SRL NR. 22 14 DECEMBRIE 1989 11 

AUROCOR SRL VASLUI CENTRU VASLUI STR.REPUBLICII NR.331 

ZAMISNICU INVEST S.R.L SOS.NATIONALA,NR.194 

TESKO SHOP SRL ALEEA DECEBAL 17 

MIHAK & TIBAK SRL MIRCEA CEL BATRAN STR. MIRCEA CEL BATRAN, NR.1, PARTE 

MARKET MARY S.E. SRL SOS BARNOVA 31B 

CIDMA  SRL IASI- CANTEMIR Strada Decebal, nr.11, Iasi, Jud. Iasi 

GAD-DARIUS SRL STR EMIL ALEXANDRESCU NR 14 

GAV STORE SRL STR. VASILE LUPU NR. 132B 

ELA & ANDA LUNCA CETATUII,CIUREA 

FLUX SRL ISI019 Strada Vasile Lupu, nr.86, Iasi, Jud. Iasi 

ANEMARKET SRL DACIA BDUL DACIA 

DINAH ALIMENT TOP SRL FRUMOASA STR DIMINETII NR 13 

MERKATO STORE SRL STR MALINULUI, NR 2 

COZMEI COMPANY SRL Bloc 22D, tronson 2 parter, Belcesti , Jud. Iasi 

VASGA-CI SRL CANTA 3 

OLYMP MARKET SRL PIATA VOIEVOZILOR NR 11 

GE-MAR-CRIS SRL STR.PROF.I.SIMIONESCU;NR.8 

VIOSAND TRICOTEX SRL GARA STR. SPORTULUI, NR. 9, IASI 

MIHAK & TIBAK SRL CLOPOTARI Strada Clopotari , nr.14, Iasi, Jud. Iasi 

CONCURS SRL-TR 17 Bld. Chimiei, nr.52, Iasi, Jud. Iasi 

BSGENTIS BUSINESS SRL NR 1 STR TRANDAFIRILOR NR 54 

COMPLEX TUDOR ALIMENT IASI IASI 

PĂUNEŢ IRINA-MARINELA  II MUSATINI NR 12 

A-PROPOS SRL TOMESTI Strada Principala, Tomesti, Jud. Iasi 

ADRIDAN SRL NR 1 Aleea Ulmilor, Bloc 30, Parter, Bacau 

A-PROPOS SRL DANCU Strada Daliei, nr.10, Sat Dancu, Comuna Holboca, Jud. Iasi 

ELENA CAROL SRL V.LUPULUI Strada 1Decembrie, nr.37, sat Valea Lupului, Jud. Iasi 

DIMAV SRL STR.ION CREANGA,NR.51,BL.T4,ET.9,AP 

LARISA SRL Str. TATARASI, Nr. 47 

PRODUCTS FANYCO SRL STR OVIDIU NR 2 

YOL & YUS MARKET S.R.L. VALEA LUPUL Str. MESTECĂNIŞ,Nr. 22 

TIM PAN COM SRL - NR1 Strada Eugen Stamate, nr.6-8, Pascani, Jud. Iasi 

GMD INTERNATIONAL SRL SARARIE-COPOU STR STEFAN CEL MARE 

GIMETREX STYLE SRL - ESPLANADA STR CUZA VODA BL D10 PARTER 

CLD INK SRL Piata Cug BDUL METALURGIEI NR 8 

TAVIANY IMPEX SRL TRAIAN STR.TRAIAN NR.2 VASLUI 
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FLUX OANCEA Strada Han Tatar, nr.2, Iasi, Jud. Iasi 

DINAMIC GROUP SRL Bloc 7, Parter, sat Belcesti, comuna Belcesti, Jud. Iasi 

Locatie partenera Adresa 

CATSIM SRL Sat Mosna, Comuna Mosna, Jud. Iasi 

LUKO MARKET SRL GHEORGHE DOJA NR 1, VASLUI 

BIADIA STAR SRL Str. BAZEI, Nr. 2H 

BDM ADIRAL SRL Strada Principala, nr.56, Sat Plugari, Jud. Iasi 

DORINI - RDR SRL Alexandru cel Bun Bld. Alexandru Cel Bun, nr.40, Iasi, Jud. Iasi 

LIADOR IASI SRL BULARGA 

PRIMAS CO SRL STR STINDARDULUI NR 7 

CRISNIC MARKET INCLUSIV SRL nr 2 SOS NICOLINA, IASI 

DEVIL SRL SOS BUCIUM 

PARPAUTA CATALIN I.I. STR NUCILOR NR 24 

DORINI - RDR SRL Podu Ros Bld. Socola, nr.2A, Iasi, Jud. Iasi 

VIP UNIVERSAL SRL-BREAZU BREAZU 

PISICA REMUS II STEFAN CEL MARE,NR 42B 

DTL SOLUTIONS SRL LETCANI STR. LETCANI, NR. 694 

LAVISERV SRL Sat Osoi, Comuna Comarna, Jud. Iasi 

LADY EVENTS SRL TATARASI 

K-MAX SRL IASI STR.IGNAT NR. 15 

M.T. SAB SRL STR.TABACULUI,NR.1,IASI 

TAVIANY IMPEX SRL GARA STR.TRAIAN NR.2 VASLUI 

LEES SRL IASI B-DUL ALEX.CEL BUN NR.51 

TEHNIK CONSULTING CONT SRL SAT VOINETI 

SPEED UP SRL STR.SALCIILOR, NR.12,BL.828 

ORIGINAL SRL HUSI SUPERMARKET 1 DEC STR. 1 DECEMBRIE 

MIHAK & TIBAK SRL LACULUI Str. Lacului, nr 3 

ELEN COMEX STAR SRL Str. Vasile Lupu 112, Iasi 

SUPER MATHIAS SRL IASI 

NITOI SIMONETTA I.I.  METALURGIEI V LUPU NR 152,BL Z1, IASI 

MARCRIS SRL SAT URICANI 

AMBY HAPPY MARKET SRL STR SMARDAN NR 87 

FLORIN SRL NR 1 Strada Ana Ipatescu, nr.15, Falticeni, Jud. Suceava 

MARKET ALBINA SRL Strada Zorilor, nr.6, Suceava, Jud. Suceava. 

GENEZA COMIMPEX SRL NR 1 Strada Brazilor, nr. 5, Targu Neamt, Jud. Neamt 

COSMOS SRL Strada Ciprian Porumbescu, nr.27, Bacau 

SORIDOR PROD COM SRL Strada Mihail Sadoveanu, nr.110, Targu Neamt, Jud. Neamt. 

ELMIDEX SRL SOS.NICOLINA,NR 140 

SIMOS SRL MAIOR IOAN Strada Maior Ioan, nr.3, Falticeni, Jud. Suceava 

VETVITAL COM SRL STR. EROILOR NR. 5, BL.9, SC.A, ET. 

MAGNON SRL SOS BUCIUM 

CENTRUC SRL DUMBRAVA BARNOVA,IASI 

STEFMAR TRADE SRL ROND AGRONOMIE BDUL MCAROL 

CMA SELECTED SRL SAT CARLIG 

RATEMA SRL Şos. Ştefan cel Mare şi Sfânt, Nr.10 

GMD INTERNATIONAL SRL ALEXANDRU N.1 IASI 

APIMOND SRL str CANTA NR 49, BL 520 

DANCE MUSIC FACTORY SRL NR 2 Strada Vulturului, nr.13, Suceava, Jud. Suceava 

NICALED EXIM S.R.L. Str. Ovidiu, Nr. 4A 

NASTIA TRADING S.R.L. Sat Valea Lupului, Aleea PĂUN, N 1A 

KARDINAL DISTRIBUTIONS S.R.L. TOMES TOMESTI 

BOTEZATU CRINA IULIANA I.I. VALE ERBICENI 

BOTEZATU CRINA LILIANA-DEAL ERBICENI 
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Anexa 2 - Nota de informare cu privire la prelurarea datelor cu caracter personal 

in contextul tombolei “Vacanta vine cu premii de la Vel Pitar” 

 

 

Identitate operator: Vel Pitar S.A., cu sediul social in Ramnicu Valcea, judet Valcea, strada Timis nr. 22, 

parter, birou nr. 1, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J38/221/2007, avand codul unic de 

inregistrare 21229091, atribut fiscal RO, va informam ca vom procesa urmatoarele date cu caracter personal: 

• Nume si prenume; 

• Serie si numar act de identitate; 

• Numar de telefon; 

 

in cazul in care participati la tombola “Vacanta vine cu premii de la Vel Pitar”, detineti un loz castigator si 

solicitati predarea premiului indicat in loz. Vom procesa datele Dvs pentru intocmirea unui proces verbal de 

predare-primire premiu si vom pastra aceste date in format fizic si electronic (scanat). Pentru verificarea 

realitatii acordarii premiilor de catre salariatii nostri, este posibil sa va contactam pentru a ne confirma 

primirea premiilor. In cazul in care veti refuza sa ne furnizati datele Dvs cu caracter personal pentru 

intocmirea procesului verbal de predare-primire, ne vom gasi in imposibilitatea de a va preda premiul. 

 

Scopul prelucrarii: organizarea si desfasurarea tombolei “Vacanta vine cu premii de la Vel Pitar”, in 

conditiile regulamentului acestei tombole. 

 

Temeiul prelucrarii: art. 6, alin. 1, lit. (b) – respectiv relatia contractuala dintre parti (prin prisma acceptarii 

implicite a regulamentului tombolei “Vacanta vine cu premii de la Vel Pitar”). 

 

Destinatarii datelor: putem partaja datele Dvs cu furnizorii operatorului de servicii si catre autoritatilor 

statului, dupa caz.  Depunem eforturi pentru a ne asigura ca furnizorii nostri aplica un grad ridicat de 

protectie al datelor in contextul GDPR. Datele nu vor fi transferate in afara Romaniei si vor fi folosite doar 

in scopul mentionat mai sus. 

 

Perioada de procesare: procesam datele Dvs pentru o perioada de 5 ani incepand cu momentul prelucrarii, 

pentru a ne conforma obligatiilor de pastrare a actelor contabile.  

 

Drepturi: beneficiati de urmatoarele drepturi: dreptul de a fi informat, dreptul de acces, dreptul la 

rectificare, dreptul la stergerea datelor, dreptul la restrictionarea prelucrarii, dreptul de opozitie, dreptul la 

portabilitatea datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de a depune o plangere in fata 

Autoritatii de supraveghere si dreptul de a va adresa justitiei.  

 

Pentru informatii suplimentare sau exercitarea drepturilor cu privire la datele personale prelucrate de catre 

Vel Pitar, va rugam sa va adresati in scris persoanei responsabile cu protectia datelor personale folosind 

urmatoarele date de contact: Emil Racovita, nr. 3-5, sector 4, Bucuresti // e-mail: datepersonale@velpitar.ro. 

 

 

Am primit un exemplar     Data: 

 

Nume si prenume:_______________________  Semnatura: 

 

 

 

 

 


