
Regulamentul promoției „Căști cu 20% mai ieftine”  

§ 1 Definicje  

1. Promoția –  ,,Căști cu 20% mai ieftine” va fi organizată și se va desfășura în conformitate cu 
regulile descrise în prezentul regulament.   

2. 2. Organizator - Organizatorul promoției și administratorul datelor cu caracter personal este 
firma Horn Distribution RO S.R.L. CUI: 43767458 Nr. Ordine in Registrul Comerțului: 
J40/2995/19.02.2021 Adresa: Belvedere Residence Str. Fabrica de Glucoza, nr. 6-8 București, 
sector 2 020332.  

3. Participant -  persoană fizică adultă care cumpără Produsul în calitate de consumator în 
conformitate cu articolului 221 din Codul civil.  

4.  Produs promoțional - căști selectate, disponibile pe www.ro.audioforum.eu/ și în toate 
Showroomurile aparținând Organizatorului..  

§ 2 Dispoziții Generale  

1. Promoția se va desfășura pe teritoriul României de la ora 00:01 a.m. la 01.03.2021 până la 
sfârșitul zilei de 10.03.2021 sau până la epuizarea tuturor produselor promoționale.  

2. Promoția nu poate fi combinată cu alte promoții organizate de Organizator și se referă doar 
la produsele disponibile pe www.ro.audioforum.eu/ și în toate showroomurile aparținând 
Organizatorului din categoria de produse căști. 

3. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica bunurile care fac obiectul promoției.  

§ 3 Regulamentul Promoției  

1. Pentru a participa la Promoție, Partcipantul trebuie să achiziționeze căștile printr-un magazin 
fizic sau de pe site-ul www.ro.audioforum.eu. 

2. Prețurile produselor de pe www.ro.audioforum.eu sunt prețurile înainte de reducerea de 
20% din prețul produsului..  

3. Pentru a beneficia de reducerea suplimentară, utilizatorul trebuie să introducă codul de 
reducere sau să utilizeze mecanismul automat în timpul achiziției pe www.ro.audioforum.eu.  

4. Organizatorul Promoției va emite un document de vânzare care confirmă încheierea 
tranzacției. Documentul de vânzare constituie dovada achiziției în conformitate cu 
dispozițiile de la punctul 4 din prezenții Termeni și condiții..  

5. Organizatorul nu prevede posibilitatea de a schimba o Reducere cu un echivalent în bani sau 
cu alte Produse incluse și/sau neincluse în Promoție.  

6. În cazul epuizării produselor care fac obiectul promoției, Organizatorul are dreptul de a 
schimba produsele în alte produse la alegerea sa și de a le pune la dispoziție în cadrul 
aceleiași promoții..  

7. După efectuarea achiziției, Organizatorul va livra produsul ParTcipantului în termen de 7 zile 
lucrătoare, prin metoda aleasă la plasarea comenzii..  

§ 4 Reklamații  

1. Orice reclamație a participanților cu privire la promoție poate fi depusă în termen de 30 de 
zile de la data achiziționării produsului. 

2. Reclamația se trimite prin poștă la următoarea adresă a organizatorului: Belvedere Residence 
Str. Fabrica de Glucoza, nr. 6-8 București, sector 2 020332 sau prin e-mail la adresa: 
bucuresti@audioforum.eu.  



3. Reclamația trebuie să conțină, sub sancțiunea nulității, numele și prenumele Participantului, 
adresa poștală a acestuia și o descriere detaliată a circumstanțelor care dau naștere 
reclamației, inclusiv, în special, un document care să confirme achiziționarea produsului. 

4. Reclamațiile vor fi soluționate în termen de 14 zile de la primirea reclamației.  

 

§ 5 Date Personale 

1. Datele cu caracter personal ale particianților la promoție sunt prelucrate pe baza 
reglementărilor aplicabile în legislația privind protecția datelor cu caracter personal și 
Regulamentului Parlamentului European și Comisiei Europene din data de 27-04-2016 privind 
protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație 
a acestor date si libera abrogare a acestor date și de abrogare a directivei Directivei 95/46 
(denumită în continuare GDPR). 

2. În cazul în care se dorește vizulizarea sau modificarea datelor personale vă invităm sa luați 
legătura cu : Inspectorul pentru protecția datelor personale, Kurantow 26, 02-873 Varșovia. 

3. Furnizarea de date cu caracter personal nu este o cerință legală sau contractuală, dar 
nerespectarea acesteia face imposibilă participarea la Promoție. Consimțământul pentru 
prelucrarea datelor cu caracter personal poate fi revocat în orice moment, cu toate acestea, 
retragerea consimțământului nu afectează validitatea activităților de prelucrare care au fost 
întreprinse înainte de a retrage consimțământul. Acceptarea Regulamentului echivalează cu 
acordul Participantului la Promoție pentru prelucrarea datelor dvs. în scopuri legate de 
Promoție (temei legal pentru prelucrare art. 6 alin. 1 lit. A GDPR) 

4. Vă vom procesa datele în acest scop - organizarea și desfășurarea promoției, răspunzând la 
întrebările dvs. legate de promoție și procesare Reclamațiile dvs., implementarea 
contractului de vânzare încheiat cu noi; - Datele dvs. pot fi, de asemenea, prelucrate în 
scopul afirmării sau apărării împotriva revendicărilor legat de Promoție. Baza legală a 
prelucrării este necesitatea efectuării sale legale interesul legitim al administratorului; 
interesul legitim al administratorului este posibilitatea să vă exercitați sau să vă apărați 
drepturile în legătură cu Promoția. Temei legal: art. 6 secțiunea 1 lit. A, b, c și f 

5. om procesa datele dvs. cu caracter personal pe durata promoției, cu următoarele excepții: - 
să depună cereri sau să se apere împotriva creanțelor și după expirarea perioadei 
menționate mai sus; dar nu mai mult decât pentru perioada de limitare a creanțelor rezultate 
din dispoziții legale. 

6. Datele despre participanți pot fi transferate către entități: cooperând cu noi, responsabil de 
cursul corect al Promovării; furnizarea de servicii de transport și curierat 

7. Participantul are dreptul de a accesa datele sale personale, de a le rectifica, de a le șterge sau 
de a limita procesarea acestora, precum și dreptul de a transfera date, dacă există motive 
pentru aceasta juridice sau de fapt. 

8. Participantul are, de asemenea, dreptul de a depune o reclamație cu privire la prelucrarea 
datelor cu caracter personal de către noi organismul de supraveghere, care este inspectorul 
general pentru protecția datelor cu caracter personal, ul. Stawki 2, 00-193 Varşovia. § 6.  

§ 6 Dispoziții Finale  

1. Prin participarea la Promoție, Partcipantul confirmă că este de acord să participe la Promoție 
în conformitate cu acești Termeni și Condiții.  

2. Conținutul acestor Termeni și condiții este disponibil la sediul social al Organizatorului, pe 
site-ul web și la punctele de vânzare cu amănuntul. Informațiile de bază despre Promoțiile și 



regulile acesteia vor fi incluse în materialele promoționale distribuite de către Organizator în 
legătură cu Promoția.  

3. În aspectele care nu sunt reglementate de acești Termeni și condiții se aplică dispozițiile 
legale în vigoare.  

 
 


