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REGULAMENT OFICIAL
al Programului de Fide,lizare

SECTruNEA, 1
Acest program de fidelizare este organizat si desfasura.t de ,S.C. MARCEL
,S.RI., cu sediul loc. Rachiteni, str. Principala w.263,jud. Iarsi, reprezentatd prin
Iacob Marcel, administrator. denumitd in continuare rorganuator.
Participantii la program sunt obligati sa respecte termenii si conditiile
Regulamentului Oficial, potrivit celor mentionate mai jos (denumit in continuare
,,Regulament Oficial").
Regulamentul Oficial sta la dispozitia oricarui participant la program, pentru
consultare, in magazinele SC Marcel SRL din Roman situat pe str.Bogdan Dragog,
nr.111 jud. Neamt si din Rachiteni, str. Principirla nr.263,jud. Iasi si pe site-ul
www.marcel.com.ro
S.C lVlarcel S.R.L.( denumit in continuare Organizatorul) isi rezerva dreptul
de a modifica sau schimba prezentul Regulament oficial.
.

SECTIUNEA 2 Zonade desfagurare aconcursului:
Prograrmul de fidelizare este organizat de SCI Marcel SRL si se desfasoara in
magazinele SC Marcel SRL din Roman situat pe str.Bogdan Dragoq, nr.11-1 jud.
Neamt si din llachiteni, str. Principalanr.263, jud. Iarsi.

SECTIUNEA 3 . Durata programului:
Prograrnul de fidelizare va

fi

lansat la data de

I

decembrie 2017 si are durata

nedeterminata..

Organizatorul are dreptul sa hotarasca

in

orice moment tncetarea

sau

modif icarea programului.

Instiintarea referitoare la incetarea progrurmului va fi afisata de SC Marcel
SRL, cu cel putin 15 zlle inainte de data incetarii programului, in magazinele SC
Marcel SRL mentionate la sectiunea 2, intr-un loc vizibil. PrograrnLul se va desfasura in
conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.

SECTITNEA 4. Conditii de participare si facilitati :
In cadrul acestui program se vor acorda doua tipuri de carduri,
CARDUL DIi, FIDELITATE si CARDUL GOLD , iar in functie de tipul cardului,
pentru primirea lor, sunt necesare indeplinirea urmatoarelor coditii :

4.A. CARDAL DE FIDELITATE

fi membru al programului de acordare ar,,Cardului de fidelitate" de catre
SC Marcel SRL, orice persoana fizica c*rre aimplinit 18 ani (denumit ?n continuare
"Participantul"), prin simpla solicitare de acoradare a cestui card.
Cardul se acorda doar persoanelor frzice, in limita stocului disponibil, la
Poate

achizitionarea
(\roqnizq+nnrl.ri

de

produse

din

magazinele, mentionate

la

sectiunea

2. ale

Posesorii Cardului de Fidelitate beneficiaza de un discounl; de lYo, din valoarea
cumparaturilor, aplicat pe loc.
Discountul se va aplica futuror articolelor aflefie pe stoc cu exeptia celor incluse
in promotii si produselor din tutun.
Cardul de fidelitate este valahil.pe toata durah programului de fidelizare.

4,8, CARDAL GOLD
Cardul Gold se va acorda atat persoanelor fizice dup[ urmiitoarea procedura:
La achizitionarea de produse in valoare de 1000 lei din magazinele SC Marcel
SRL participzrnte (in valoarea acesta nu sunt luate i:n considerare produsele incluse in
prornotii si.produselor din tutun) persffrna fiAc.a poate solicita urn formular pentru a-J
completa si depune la sediul magazinului respectiv spre a fi luat in evidenta in vederea
acordarii de catre Organizator a unui Card Gold.
Organizatorul isi rezerva dreptul de a selecta,clientii carora le va aoorda Cardul
Gold in funct[e de fidelitatea constatata a persoanei lizice.
Posesorii Cardulur Gold beneficiaza de un discount intre ::l%o-So1o. din valoarea
cumparaturilcr,r, aplicat pe loc.
Valabilitatea Cardului Gold este de I luna.
Pentnr acordarea ,,Cardului GOLD" de cabre SC Marcel Participantul este
obligat sa completeze integral formularul de inLscriere, cu date reale si citet.
Participantul este, de aserneneq obligat sa comple>tezn toate c6mpurile rnarcate ca
obligatorii in formularul de inscriere. Aceste cdmpuri sunt: nume: prenume, CNP, data
nastere, serier si nr. C.I., localitate, strada, nufirar, jude/sector, telOfon, email,
semnatura.

SECTIUNEA 5. Cardurile nefotositg deteriorate, pierdute sau firrafc
Cardul de fidelitate este valabil pe toata <lurata programului de fidelizare,
nefiind nominal.

Cardul Gold se acorda doar persoanelor l1zice a caror formulare au fost
selectate de catre Organizator.
Cardul GoId nu este transnisibil

al Cardului Gold, tsi asuma orice utilizare ilegala
cardului inclusiv folosirea beneficiilor rezultafte din utllizarea ilicita.
Participantul, posesor

a

Participantul, posesor al Cardului Gold, care isi pierde cairdul sau ii este furat
a anunta pierderea printr-o aclresa transmisa pe fax
nr.
^de
0233740122. in perioada de inlocuire a cardului nru este poshila acordprea acestor
beneficii si nici accesul la discounturile oferite pentru produse. Dupa analiza adresei
de anuntare a pierderii Cardului Gold acesta se va putea inlocui de catre Organizator.

are obligatia

la

SECTIUNEA. 6. Protectia datelor personale
Prin srsmnarea forrnularului de inscriere =Participantii sunt de acord cu
prevederile prezentului Regulament Oficial. Prin sernnarea formularului de inscriere,
participantul isi exprima consimtamantul expres penLtru inscrierea datelor cu caracter
personal in baza de date a companiei SC Marcel SIRL, precum sii pentru prelucrarea
acestor date in scopul acordarii de beneficii conform politicii Marcel SRL; in scopuri
stattsticg penrtru actiuni de marketing direc! inc.lusiv pentm a primi materiale
rnformative de la a Marcel SRL si partenerii din progr:am.
Organiizatorul se obliga sa respecte prevederrile Legii nr. 677DA0l privind
protectia datelor cu caracter personal pe durata Programului si ulterior. Astfel,
Organizatorul se angajeaza sa pastreze confidentialitatea dalielor personale ale

participantilon'la Program si sa le utilizeze conform prezentului Fi.egulament Oficial gi
legislatiei in rrigoare.
Aganizatorul prelucreaza datele cu caracter personal arle Participanlilor la
Program in conformitate cu dispozitiile Legii 6771200I pentru protectia persoanelor cu
privire la prelucrarea datelor cu caracter personal ;ri libera circu.lati€ a apestor date.
Furnizarea datelor solicitate este obligatorie pentru partriciparea la Program.
Participanfii au, conform Legii 67712001, urmatoarele drepturi: dreptui [a informare
(art.l2), dreplul de acces la date (art. l3), dreptul de interventie asupra datelor (art.I4)
si dreptul de opozitie la prelucrarea datelor (art. l5), dreptul de a nu fi suspus unei
decuii individuale ( art.l7) si dreptul de a se adresa justitiei( art. I 8).
Astfel, la cererea scrisa a Participantilor, datata si semnata, expediata pe adresa
Organizatorului, acesta se obliga: (a) sa confirme solicitantului daca prelucreaza sau
nu date cu caracter personal ale acestuia, in mod gratuit; (b) sa rectifice, actuahzeze,
stearga etc., date a caror prelucrare nu este conforma cu dispozitiile Legii nr.
677/200L; silsau '(c) sa inicetez,e prelucrarea datelor cu caracter personal ale
solicitantului.
in cererea formulata, Participantul poate aratar dacadoreste ca informatiile sa ?i
fie comunicate la o anumita adresa, care poate fi sli posta electronica, sau printr-un
serviciu de corespondenta care sa asigure ca predareaii se va face numai personal.

SECTIT.NEA 7 . REGULAMENTUL OFICIAL
Regulamentul Oficial sta la dispozitia oricarui Participant la program, pentru
consultare, in magazinele SC Marcel SRL mentionate la sectiunea 2 si pe site-ul
www.marcel.com.ro
Prin .participarea la concurs, to{r Participarfii sunt de ac:ord qi se obligd sd
respecte gi sii se conformeze tuturor cerinJelor gi condiliilor impuse de Organizator
prin prezentul Regulament Oficial, nerespectarea acestora arregend rdspunderea
personald gi e;rclusivd a Participanfilor
.

.

SECTIUT{EA 8 Litrgii
Eventualele litigii aparute intre Organizator si Participantii la prezentul
Program de Fidelizare se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in carp aceasta nu
va fi posibila., litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti competente de la
sed iul A gani:zatorului.

Organizator,
S.C. Marce,l\S.R.L.
Reprezentan\
Horia Cristiar

