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Regulament promoţie 

“TOP 100 PRODUSE HIT!” 

                « Regulamentul »  

 

CARREFOUR ROMÂNIA S.A (denumit în continuare “Carrefour”) garanteazã cel mai bun preţ 

din piaţã practicat de magazinele din acelaşi oraş şi cu aceleaşi caracteristici ca şi Magazinele 

Carrefour Participante la prezenta campanie. 

 

Clienţii Magazinelor Carrefour Participante la prezenta Campanie (deschise pe teritoriul României, 

conform listei din Anexa 1 a prezentului Regulament, denumite în continuare “Magazinele Carrefour 

Participante”) beneficiazã de clauza ofertei concurente care le conferã avantajul de a obţine cel mai bun 

preţ practicat de magazinele participante situate în acelaşi oraş, la acelaşi produs, în aceleaşi condiţii de 

comercializare. 

 

Pentru a putea participa la promoţie, clienţii sunt obligaţi sã respecte prevederile prezentului 

Regulament, aşa cum sunt acestea descrise mai jos. 

Promoţia este destinatã consumatorilor finali, astfel încât orice solicitare de rambursare venitã din 

partea unei persoane juridice sau PFA va fi respinsã. Totodatã, o persoanã fizicã care a solicitat şi 

a beneficiat de rambursare conform prezentului Regulament, este prezumatã a fi acţionat în nume 

propriu, în calitatea sa de consumator final şi nu va mai putea solicita emiterea pentru 

bonul/bonurile de casã cu care a participat la promoţie, a unei/unor facturi pentru persoanã 

juridicã sau PFA. 

 

PREAMBUL 

 

Definire termeni: 

Clauza ofertei concurente – prevedere contractuală care permite clientului Magazinelor Carrefour 

Participante, condiţii mai avantajoase faţã de cele prevãzute iniţial, similare celor oferite de  terţe 

persoane. 

 

Acelaşi produs - produs de aceeaşi naturã cu cel achiziţionat  în Magazinele Carrefour Participante, 

aceeaşi marcã, acelaşi gencod de produs, cu aceeaşi condiţionare, valabile în aceeaşi zi; 

Pentru produsele cu greutate variabilă se va înţelege produsul: 

- de aceeaşi DENUMIRE COMERCIALĂ (de exemplu: pentru produsul BANANE DOLE, denumirea 

comercialã - este BANANE),  

- de aceeaşi MARCĂ (pentru exemplul anterior, marca este DOLE),  

- de acelaşi GRAMAJ (pentru produsele egalizate, cu preţ per bucatã),  

- de aceeaşi CONDIŢIONARE (pentru produsele cu greutate variabilã, cu preţ per kilogram). 

Se consideră produse comparabile următoarele: 

- pentru raionul LEGUME şi FRUCTE: doar produsele cu aceeaşi DENUMIRE COMERCIALĂ şi 

aceeaşi CONDIŢIONARE în cazul produselor cu greutate variabilã, cu preţ per kilogram; de exemplu: 
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nectarinele la caserolã de 1kg se comparã doar cu nectarine la caserolã de 1kg, nu şi cu nectarine la vrac 

sau cu nectarine la caserolã de 500gr; lãmâi la plasă de 500gr se comparã doar cu lãmâi la plasă de 

500gr, nu şi cu lãmâi la vrac sau la plasă de 1kg, etc.), iar în cazul produselor româneşti sau în cazul 

citricelor se comparã doar produsele cu  aceeaşi ORIGINE. 

-pentru raionul CARNE PROASPĂTĂ CU AUTOSERVIRE ŞI SERVIRE ASISTATĂ 

(MĂCELĂRIE), în cazul produselor din carne de pasãre: doar produsele cu aceeaşi DENUMIRE 

COMERCIALĂ şi aceeaşi MARCĂ, iar în cazul articolelor din carne de porc, vitã şi oaie: doar articolele 

care au aceeaşi DENUMIRE COMERCIALĂ şi aceeaşi CONDIŢIONARE (de exemplu: cotletele de porc 

cu os X 10 bucãţi se comparã doar cu cotlete de porc cu os X 10 bucãţi, nu şi cu cotlete de porc fãrã os X 

10 bucãţi sau cu cotlete de porc cu os X 5 bucãţi, etc.). În cazul în care modalitatea de ambalare nu 

precizeazã numãrul de bucãţi per caserolã (produsul nu este feliat), comparaţia se face cu produsul cu 

condiţionarea cea mai mare care existã în raion (cu varianta gastro). ATENŢIE! Nu se comparã produsele 

de mãcelarie cu autoservire (preambalate în caserole) cu produsele de mãcelarie cu servire asistatã de 

vânzãtor! 

 

Aceleaşi condiţii de comercializare – produsul trebuie sã poatã fi achiziţionat la preţul mai avantajos în 

aceleaşi condiţii în care a fost achiziţionat din Magazinele Carrefour Participante la prezenta Campanie 

(deschise pe teritoriul Romaniei, conform listei din Anexa 1 a prezentului Regulament). Compararea se 

va face între preţul de vânzare practicat de Magazinele Carrefour Participante la prezenta Campanie 

(deschise pe teritoriul Romaniei, conform listei din Anexa 1 a prezentului Regulament), în ziua în care 

clientul a achiziţionat produsul din Magazinele Carrefour Participante la prezenta Campanie (deschise 

pe teritoriul Romaniei, conform listei din Anexa 1 a prezentului Regulament) şi preţul de vânzare oferit 

de cãtre un alt magazin (conform listei din Anexa 2 a prezentului Regulament), situat în acelaşi oraş, la 

aceeaşi datã, luându-se în considerare preţurile la bucatã destinate consumatorului final. 

 

Art. 1. Organizatori: 

 

CARREFOUR ROMẬNIA S.A., persoanã juridicã românã, cu sediul în Bucureşti, str. Gara Herãstrãu, 

nr.4C, Green Court Bucharest, Clãdirea B, etajele 4-7, Sector 2, înmatriculatã la Oficiul Registrului 

Comerţului sub nr. J40/7766/2007, având Cod Unic de Înregistrare R 11588780,  

ARTIMA SA cu sediul social în Sat Chiajna, Comuna Chiajna, Autostrada Bucureşti-Piteşti km.11-12, 

Centrul Comercial Carrefour Militari, et.1, Biroul A, judeţul Ilfov, înregistrata la Registrul Comerţului 

sub nr. J23/1293/18.04.2008, având Cod Unic de Inregistrare R 11735628,  

COLUMBUS OPERATIONAL S.R.L. cu sediul în Bucureşti, Str. Gara Herãstrãu nr 4C, Green Court 

Bucharest, clãdirea B, etaj 7, sector 2, înregistrata la Registrul Comerţului sub nr. J40/6146/1997, având 

Cod Unic de Inregistrare RO 9657315 (anterior „Billa Romania SRL),  

reprezentate prin Director Marketing Carrefour România – Sorin-Narcis Horhoianu. 

 

Art. 2. Participanţi: 

(1) La promoţie poate participa orice persoanã fizicã rezidentã în România, cu vârsta de peste 18 

(optsprezece) ani, client al Magazinelor Carrefour Participante şi care a achiziţionat, în perioada de 

desfãşurare a promoţiei, produse participante la prezenta Campanie - listă detaliată în Anexa 3 a 

prezentului Regulament - din Magazinele Carrefour Participante  
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(2) Nu pot participa la promoţie: persoane fizice - angajaţii societãţilor organizatoare – CARREFOUR 

ROMẬNIA S.A., ARTIMA S.A., COLUMBUS OPERAŢIONAL S.R.L. - indiferent dacã se aflã în 

timpul serviciului sau nu. De asemenea, nu pot participa la promoţie persoanele juridice, indiferent de 

natura acestora sau persoanele fizice autorizate (PFA). 

 

ATENŢIE! PROMOŢIA ESTE DESTINATĂ NUMAI CUMPĂRĂTORILOR, PERSOANE 

FIZICE. CARREFOUR ROMÂNIA îşi rezervă dreptul de a refuza oferirea clauzei concurente 

oricărui client cu privire la care existã indicii certe sau suspiciuni că ar efectua cumpărăturile în 

legătură cu activitatea comercială a acestuia! NU pot beneficia de prezenta Campanie  persoanele 

cărora li s-a emis factură, pe persoana juridică sau PFA şi nu se emite factură, pe persoană juridică 

sau PFA, persoanei care a participat la promoţie, primind rambursarea diferenţei de preţ. 

 

Art. 3. Perioada şi locul de desfãşurare. Produsele participante: 

Promoţia este valabilã în Magazinele Carrefour Participante la prezenta Campanie (deschise pe teritoriul 

Romaniei, conform listei din Anexa 1 a prezentului Regulament), în perioada 28.07.2022-03.08.2022. 

Produsele participante sunt prezentate în Anexa 3 a prezentului Regulament, Anexa valabilă în perioada 

28.07-03.08.2022. 

De asemenea, pe durata Campaniei, produsele participante vor fi semnalizate la raft, în Magazinele 

Carrefour Participante, prin intermediul unor afişe. Organizatorii nu vor fi fãcuţi rãspunzãtori pentru 

semnalizarea incorectã/incompletã la raft a produselor participante, cauzatã de cãderea de la raft, 

deteriorarea sau amplasarea incorectă a afişelor. 

Produsele participante la Campanie (menţionate în Anexa 3 la prezentul Regulament) se vor regăsi în  

Magazinele Carrefour Participante, în limita stocului disponibil şi ȋn funcţie de specificul/sortimentaţia 

propriu(e) fiecãrui Magazin Carrefour Participant. Campania este valabilă numai în limita stocului 

disponibil. 

 

Art. 4. Condiţii de validitate : 

Pentru ca un client al Magazinelor Carrefour Participante sã poatã beneficia de aceastã ofertã 

promoţionalã, trebuie întrunite cumulativ urmãtoarele condiţii: 

1. clientul sã fi achiziţionat, în perioada de desfãşurare a Campaniei produse participante la 

prezenta Campanie (listă detaliată în Anexa 3 a prezentului Regulament), din Magazinele 

Carrefour Participante, achiziţionare confirmatã prin bonul fiscal fizic din ziua respectivã, din 

acelaşi Magazin Carrefour Participant în care se prezintã pentru rambursare; 

2. clientul sã fi achiziţionat acelaşi produs (aceeaşi marcã, tip, gen, cod produs), de la un 

magazin concurent (lista magazinelor concurente este detaliată în Anexa 2 a prezentului 

Regulament), altul decât magazinele din reţeaua Carrefour, Carrefour Market sau Carrefour 

Express, Supeco, situat în acelaşi oraş, în aceeşi zi în care a achiziţionat un produs din 

Carrefour conform celor de mai sus (pct. 1), însã la un preţ inferior celui practicat în 

Magazinul Carrefour Participant şi sã nu fi returnat produsul magazinului concurent din care 

a fost achiziţionat; 
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3. produsul sus menţionat sã fie comercializat în ambele magazine (Magazinele Carrefour 

Participanate şi, respectiv, magazinul concurent), în aceleaşi condiţii: 

 dacã produsul se vinde per bucată la Magazinele Carrefour Participante, acelaşi 

produs trebuie sã se vândă per bucată şi la magazinul concurent şi invers, dacã un 

produs se vinde per bucată la magazinul concurent, el trebuie sã se vândă per bucată 

şi la Magazinele Carrefour Participante. 

 dacã produsul face parte dintr-un pachet promoţional la Magazinele Carrefour 

Participante, acelaşi produs trebuie sã facã parte dintr-un pachet promoţional, cu 

aceeaşi condiţionare şi compoziţie, şi la magazinul concurent şi invers, dacã un 

produs face parte dintr-un pachet promoţional la magazinul concurent, el trebuie sã 

facã parte dintr-un pachet promoţional, cu aceeaşi condiţionare şi compoziţie şi la 

Magazinele Carrefour Participante – iar preţul de vânzare pentru care se va face 

comparaţia va fi cel reieşit din pachetul promoţional, atât la Magazinul Carrefour 

Participant cât şi la magazinul concurent. 

 

Art. 5. Mecanismul promoţiei : 

5.1. Carrefour România depune toate diligenţele pentru a oferi clienţilor sãi, preţurile cele mai 

bune de oriunde dintre magazinele concurente (listă detaliată în Anexa 2 a prezentului 

Regulament) din acelaşi oraş, şi cu aceleaşi caracteristici ca şi Magazinele Carrefour Participante 

identificate în prezentul regulament. Însã, dacã la achiziţionarea produsului dintr-un Magazin 

Carrefour Participant cumpãrãtorul constatã cã acelaşi produs poate fi achiziţionat în aceleaşi condiţii, în 

aceeaşi zi, dar la un preţ mai mic de la un magazin concurent (listă detaliată în Anexa 2 a prezentului 

Regulament), din afara reţelei Carrefour, Carrefour Market sau Carrefour Express, Supeco, conform 

definiţiei de mai sus, CARREFOUR se angajeazã sã ramburseze diferenţa de preţ consumatorului. 

 

Clientul are la dispoziţie 2 zile calendaristice (de la data achiziţiei) pentru a se prezenta la Magazinele 

Carrefour Participante la prezenta campanie în vederea rambursãrii diferenţei de preţ. 

În cazul în care clientul nu se prezintã în termenul de 2 zile sus menţionat, pierde dreptul de a primi 

diferenţa de preţ. 

 

5.2. Pentru a beneficia de restituirea diferenţei de preţ, consumatorul va trebui sã se prezinte la Magazinul 

Carrefour Participant de unde a achiziţionat produsul. Aici i se va completa, de cãtre un reprezentant al 

Organizatorului, documentul de rambursare, pe baza prezentãrii, de cãtre client, a urmãtoarelor 

documente: 

a. bonul fiscal fizic (sau factura fiscalã fizică) care atestã achiziţionarea produsului din 

cadrul Magazinului Carrefour Participant în care se prezintã pentru rambursare; 

b. bonul fiscal fizic (sau factura fiscalã fizică) care atestã achiziţionarea aceluiaşi produs 

la un preţ inferior, într-un magazin concurent (din lista detaliată în Anexa 2 a 

prezentului Regulament), în aceeaşi zi în care a achiziţionat produsul din Magazinul 

Carrefour Participant; 

c. în cazul în care pe bonul fiscal fizic (factura fiscalã fizică), atât în Magazinele 

Carrefour Participante la promoţie, cât şi la magazinul concurent, nu sunt menţionate 
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criteriile de comparaţie precizate în Preambulul acestui Regulament sau sunt 

menţionate doar parţial şi ca urmare a acestui fapt nu se poate stabili cu exactitate dacã 

este vorba despre acelaşi produs, clientul trebuie sã prezinte în vederea restituirii 

diferenţei de preţ şi eticheta de pe produs emisã la cântar/balanţa în magazinul 

concurent şi în Magazinul Carrefour Participant. 

d. actul de identitate al clientului, doar în scopul identificării (nu se vor efectua copii ale 

actului de identitate). 

5.3. Clientul va semna documentul sus menţionat, în baza acestuia urmând a i se face rambursarea 

diferenţei de preţ. 

5.4. Compararea preţurilor se va face între preţul de vânzare CARREFOUR, valabil în ziua în care 

clientul a achiziţionat produsul din Magazinul Carrefour Participant la prezenta promoţie şi preţul de 

vânzare, din aceeaşi zi, oferit de cãtre un alt magazin situat în aceeaşi localitate (listă detaliată în Anexa 

2 a prezentului Regulament). 

5.4.1. În cazul produselor cu greutate variabilã (cu preţ per kilogram), compararea preţurilor se va face 

între preţul de vânzare per kilogram din Magazinele Carrefour Participante la prezenta promoţie şi cel de 

la magazinul concurent, rezultatul fiind ponderat cu cantitatea achiziţionată (de exemplu: dacă preţul per 

kilogram al produsului în Magazinul Carrefour Participant este 18,65 lei, iar la magazinul concurent 

este 18,00 lei, în cazul în care clientul cumpãrã 0,526 kg din produsul respectiv, atât de la Magazinele 

Participante Carrefour, cât şi de la magazinul concurent, diferenţa de rambursat se calculeazã astfel: 

(18,65-18,00)*0,526 = 0,34 lei; dacă preţul per kilogram al produsului în Magazinul Carrefour 

Participant este 18,65 lei, iar la magazinul concurent este 18,00 lei, în cazul în care clientul cumpãrã 

1,726 kg din produsul respectiv de la Carrefour, şi 1,500 kg de la magazinul concurent, diferenţa de 

rambursat se calculeazã astfel: (18,65-18,00)*1,726 = 1,12 lei; dacă preţul per kilogram al produsului 

în Magazinul Carrefour Participant este 18,65 lei, iar la magazinul concurent este 18,00 lei, în cazul în 

care clientul cumpãrã 1,726 kg din produsul respectiv de la Carrefour, şi 2 kg de la magazinul concurent, 

diferenţa de rambursat se calculeazã astfel: (18,65-18,00)*1.726 = 1,12 lei). 

5.5. Dacã se întrunesc condiţiile de rambursare, descrise la Art. 4, clientul va primi diferenţa de preţ, de 

la Magazinul Carrefour Participant la prezenta promoţie de la care a achiziţionat produsul. Rambursarea  

se va face în numerar. 

5.6. Promoţia se aplicã pentru un numãr maxim de 10 (zece) de produse identice, respectiv, 5 (cinci) 

kilograme (pentru produsele cu greutate variabilă), per zi, figurând pe acelaşi bon fiscal emis de 

Magazinul Carrefour Participant la prezenta promoţie.  

5.7. La calculul rambursãrii se va lua în considerare numãrul de unitãţi ale aceluiaşi produs achiziţionate 

din Magazinul Carrefour Participant (listă detaliată în Anexa 2 a prezentului Regulament) astfel încât se 

va efectua rambursarea doar pentru un numãr de unitãţi de produs egal cu numãrul de unitãţi de produs 

identic achiziţionate din Magazinul Carrefour Participant, fãrã însã a aduce atingere punctului 5.6. de 

mai sus (exemplul 1.: dacã un client a achiziţionat din magazinul concurent un numãr de 7 unitãţi ale 

unui produs (fără greutate variabilă) la preţul de 5 lei per unitate de produs - fapt dovedit cu factura 

fiscalã/ bonul fiscal emis de acel magazin concurent - iar din Magazinul Carrefour Participant la 

promoţie a achiziţionat un numãr de 10 unitãţi ale aceluiaşi produs la preţul de 8 lei per unitate de 

produs, rambursarea se va face pentru maxim 10 unitãţi de produs, rambursarea calculându-se astfel 
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(8-5)*10 = 30 lei; exemplul 2.: dacã un client a achiziţionat din magazinul concurent un numãr de 11 

unitãţi de produs la preţul de 10 lei per unitate, iar din Magazinul Carrefour Participant la promoţie a 

achiziţionat un numãr de 7 unitãţi ale aceluiaşi produs la preţul de 12 lei per unitate, rambursarea se 

va face pentru un numãr de 7 unitãţi de produs, respectând prevederile pct. 5.6. de mai sus, calculul 

rambursării se va face astfel (12-10)*7=14 lei). 

5.8. Pe parcursul valabilitãţii promoţiei “TOP 100 PRODUSE HIT!”, indiferent de durata şi perioada în 

care este organizatã, un client nu se poate prezenta cu bonuri fiscale diferite de la mai multe magazine 

concurente, bonuri fiscale emise pentru acelaşi produs, în aceeaşi zi. Nu este posibilã participarea mai 

multor clienţi cu aceeaşi facturã/ bon fiscal emis de un magazin concurent pentru acelaşi produs. Nu este 

posibilã utilizarea spre rambursare, de mai multe ori, de cãtre un singur client, într-unul sau mai multe 

Magazine Carrefour Participante, a aceleiaşi facturi/bon fiscal emise de magazinele concurente, 

indiferent de câte bonuri fiscale/facturi din aceeaşi zi emise de Carrefour ar deţine clientul respectiv 

pentru produsul în cauzã. Un client poate beneficia de promoţia “TOP 100 PRODUSE HIT” o singură 

dată pe zi, indiferent de cât de multe bonuri fiscale/facturi fiscale emise de Oragnizatori ar deţine. 

5.9. Prin urmare, în scopul evitãrii solicitãrii de mai multe ori a garanţiei celui mai bun preţ de cãtre unul 

sau mai mulţi clienţi pentru acelaşi produs în aceeaşi zi, produsul în cauzã va fi evidenţiat pe bonul fiscal 

emis de Magazinul Carrefour Participant respectiv la momentul acordãrii rambursãrii, iar Organizatorii 

vor întocmi o bazã de date centralizatã, în care vor înscrie numãrul şi data facturii/facturilor fiscale emise 

de magazinele concurente, utilizate de cãtre client, precum şi codul produsului/produselor pentru care s-

a efectuat rambursarea, numele, prenumele şi adresa clientului caruia i s-a rambursat diferenţa de preţ. 

Organizatorii îşi rezervã dreptul de a refuza rambursarea în cazul în care, în urma verificãrii acestei baze 

de date, reprezentanţii Organizatorilor constatã cã o altã rambursare a mai fost operatã, în Magazinul 

Carrefour respectiv sau în alt Magazin Carrefour Participant, în baza aceleiaşi facturi emise de un 

magazin concurent, pentru acelaşi produs, în aceeaşi zi. Aceastã bazã de date menţionatã mai sus rãmâne 

la dispoziţia Organizatorilor şi va putea fi consultatã în acest sens în permanenţã de Organizatori, 

indiferent de durata şi perioada de valabilitate a promoţiei. 

5.10. Dacã nu sunt întrunite condiţiile de rambursare clientul va primi, la cerere, în scris refuzul de 

rambursare. Orice contestare a acestui refuz poate fi depusã la sediul societãţii: Bucureşti, str. Gara 

Herãstrãu, nr.4C, Green Court Bucharest, Clãdirea B, etajele 4-7, Sector 2, email 

office_romania@carrefour.com. 

5.11. În cazul în care clientul solicitã retur pe produsul / produsele pentru care a beneficiat de restituirea 

diferenţei de preţ,  i se va returna preţul produsului din care i se va reţine suma primită ca diferenţă. 

Aceastã prevedere nu va aduce atingere eventualelor drepturi ale consumatorilor prevãzute de lege. 

5.12. Produsele achiziţionate prin Serviciul Carrefour online nu participã la prezenta promoţie. 

 

5.13. Regulamentul prezentei promoţii poate fi consultat gratuit în Magazinele Carrefour 

Participante (Departamentul Recepţie Clienţi), precum şi pe site-ul carrefour.ro sau la Call Center 

- la numãrul de telefon 0800 6721 21. Organizatorii îşi rezervă dreptul de a modifica şi/sau 

completa Regulamentul, precum şi dreptul de a suspenda şi/sau  înceta, şi/sau întrerupe 

desfãşurarea Campaniei, cu condiţia înştiinţãrii prealabile a participanţilor cu privire la orice 

modificare a vreuneia din prevederile acestuia, cu cel puțin 24 de ore înainte de intrarea în vigoare 

mailto:office@carrefour.ro
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a acesteia. Orice modificãri/completãri aduse prevederilor acestui Regulament vor fi cuprinse în 

acte adiţonale şi vor fi comunicate cãtre public prin publicarea pe site-ul carrefour.ro. 

5.14. Organizatorii îşi rezervã de asemenea dreptul de a refuza rambursarea în cazurile în care 

are suspiciuni cu privire la autenticitatea documentelor prezentate de cãtre clienţi în vederea 

rambursãrii (facturi fiscale/ bonuri fiscale/document de identitate, etc.), nefiind, în acest caz, 

obligat sã justifice în scris refuzul său. 

 

Art. 6 Informarea participantilor privind prelucrarea datelor cu caracter personal   

(1) Prezentul Regulament stă la dispoziţia participanţilor, precum şi la dispoziţia oricărei persoane sau 

autorităţi interesate, putând fi consultat gratuit la Departamentul Relaţii Clienţii din cadrul Magazinelor 

Carrefour Participante. De asemenea, Regulamentul poate fi consultat prin accesarea paginii de internet 

a Organizatorului, carrefour.ro, la secţiunea https://carrefour.ro/corporate/servicii-utile/regulamente-

tombole-promotii/2022. 

(2) Participarea la promoţie implică obligativitatea cunoaşterii şi respectării prevederilor prezentului 

Regulament.  

(3) Organizatorii, prelucrează datele cu caracter personal furnizate în mod direct de către participanţi, la 

momentul acordării diferenţei de pret, respectiv (nume, prenume, adresa fizică client) cu stricta 

respectare a legislaţiei în domeniul protecţiei datelor, cu scopul de a evita acordarea diferenţei de preţ de 

2 (două) ori pentru acelaşi client şi aceleaşi produse în magazine diferite. 

(4) Monitorizarea respectării cerințelor legale în acest domeniu este asigurată inclusiv de către 

responsabilul cu protecția datelor desemnat în cadrul Organizatorilor, având următoarele date de contact: 

dpo_romania@carrefour.com 

(5) Organizatorii colectează, stochează si prelucrează date cu caracter personal ale participanților la 

promoție pentru scopuri legate de organizarea și desfășurarea Campaniei, în condițiile prevăzute de 

legislația în vigoare în domeniul protecției datelor cu caracter personal, inclusiv pentru scopuri legate de 

îndeplinirea unor obligații legale care incumbă în sarcina Organizatorilor ca urmare a organizării 

prezentei promoții.  

(6) Pentru scopurile legate de organizarea și desfășurarea acestei promoții, datele cu caracter personal 

ale participanților sunt prelucrate în temeiul relației contractuale existente între Organizatori și 

participant, precum și în temeiul obligațiilor legale care incumbă în sarcina Organizatorilor în contextul 

promoției organizate, inclusiv, dar fără limitare la obligațiile în materie fiscală sau în materia arhivării.  

(7) Furnizarea de catre participanți a datelor cu caracter personal poate fi o obligație contractuală sau o 

obligație necesară pentru încheierea unui contract și este necesară pentru a putea profita de beneficiile 

care fac obiectul acestei promoții. Refuzul de a furniza/prelucra datele cu caracter personal în condițiile 

descrise prin prezentul Regulament ori furnizarea incorectă/incompletă a acestora atrage imposibilitatea 

participării valabile la această promoție.  

(8) Datele cu caracter personal ale participanților vor fi stocate pe durata desfășurării Campaniei, în 

conformitate cu obligațiile legale care incumbă în sarcina Organizatorilor.  

(9) În cazul în care oricare dintre Organizatori va dezvălui datele furnizate de paticipanţi către terțe 

entități, dezvăluirea va fi făcută doar către unii sau toți dintre următorii destinatari: entităţi afiliate, către 

partenerii săi contractuali ori către autoritățile publice centrale/locale.  

http://www.carrefour.ro/
mailto:dpo_romania@carrefour.com
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(10) Cu privire la prelucrarea datelor acestora de către Organizatori, participanţii au dreptul de informare 

și dreptul de acces  la datele cu caracter personal colectate și prelucrate de către aceştia.  

(11) Participanţii au, de asemenea, dreptul de intervenţie asupra datelor putând, după caz, solicita 

rectificarea, actualizarea, blocarea sau ştergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă legii, în 

special a datelor incomplete sau inexacte.  

(12) În condiţiile de mai sus participanţii pot, totodată, solicita transformarea în date anonime a datelor 

a căror prelucrare nu este conformă legii, având dreptul de a se opune în orice moment, din motive 

întemeiate şi legitime legate de situaţia particulară, ca datele care îi vizează să facă obiectul unei 

prelucrări, cu excepţia cazurilor în care există dispoziţii legale contrare.  

(13) De asemenea, participanţii au dreptul de a se opune în orice moment,  şi fără nicio justificare, ca 

datele care îi vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct, sau să fie dezvăluite unor terţi într-un 

asemenea scop.  

(14) În plus participanții au dreptul de a nu fi supuși unei decizii individuale automate, dreptul de a se 

adresa justiției pentru apărarea oricăror drepturi garantate de legislația în materie, dreptul de a adresa o 

plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, dreptul la 

restricționarea prelucrării și dreptul la portabilitatea datelor.  

(15) În vederea exercitării drepturilor menţionate mai sus, participanţii vor adresa o cerere scrisă, datată 

şi semnată, adresată către Carrefour România la adresa de e-mail office_romania@carrefour.com. 

 

Art. 7 Forţa Majora 

(1) Dacă o situaţie de forţă majoră – definitã conform legii - împiedică sau întârzie total sau parţial 

executarea privind îndeplinirea obligaţiilor sale pentru perioada în care această îndeplinire va fi 

împiedicată sau întârziată, conform art. dispozitiilor Codului Civil.  

(2) Carrefour România, dacă invocă forţa majoră, este obligata să comunice participanţilor la Campanie 

existenţa acesteia în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la apariţia cazului de forţă majoră. 

 

 

 

Data: 28.07.2022            CARREFOUR ROMẬNIA S.A. 

      Prin Reprezentant 
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