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Regulamentul oficial de participare la campania promoțională   

“1 IUNIE - O LUME MINUNATĂ” 

1. Organizatorul campaniei 
Organizatorul prezentei campanii este  CESAL SA cu sediul  social în Oradea, sos. Borsului, nr 31 C, telefon  0259-
452845, fax 0259-452845,e-mail office@cesal.ro, înregistrată în Registrul Comerţului  Bihor, sub nr. J05/73/1998, 
având contul nr. RO39RNCB0032046490880001 la BCR Oradea. şi  CUI  nr. RO10094592, reprezentată prin ing. 
Tomasz Sroczynski - Director General, în calitate de  Organizator.  

Decizia de derulare a campaniei promoţionale conform regulilor din prezentul regulament este finală si obligatorie 
pentru participanţi.   

2. Obiectivul campaniei. Produsele Participante ` 
Organizatorul urmareste prin desfasurarea campaniei promotionale “1 IUNIE - O LUME MINUNATA” promovarea si 
stimularea vanzarilor pentru produsele participante la Campanie, comercializate catre distribuitorii parteneri, prin 
oferirea catre  acestia a unor  premii (hanorace, tricouri si baloane), care vor fi atribuite direct fara trageri la sorti, in 
functie de valoarea  produselor achizitionate de catre acestia pe durata Campaniei.  

Produsele participante sunt: produse Premium Cesal* si Atlas, conform listei atasate prezentului regulament ca si 
Anexa nr. 1.  * cu exceptia tuturor produselor din gama Ana, Standard si Thermoplus 2in1. 

3. Denumirea campaniei. Durata campaniei. Locul desfasurarii. Premiile  

Campania poarta denumirea de “1 IUNIE - O LUME MINUNATA”, se desfasoara in perioada 23.05.2022 – 02.06.2022 
la un numar preselectat de parteneri distribuitori si se adreseaza exclusiv  meseriasilor parteneri  CESAL SA. Premiile 
se acordă cu proces verbal, la care se va atasa dovada achizitiei (bon fiscal sau factura fiscala din perioada 23.05 – 
02.06.2022), la sediul partenerului distribuitor Cesal, pana in data de 10.06.2022 inclusiv.  

Premiile  sunt acordate in functie de valoarea produselor  achizitionate, la diferite praguri astfel:  

 La o achizitie de minim 350 lei (TVA inclus) produse ATLAS si/sau CESAL* primesti gratuit un tricou copii + un 
balon 

 La o achizitie de minim 700 lei (TVA inclus) produse ATLAS si/sau CESAL* primesti gratuit un hanorac copii + un 
balon 

 Acordarea se face la multiplu de suma, in limita a 4 promotii / participant. 

* cu exceptia tuturor produselor din gama Ana, Standard si Thermoplus 2in1. 

Bonul fiscal sau factura fiscala trebuie obligatoriu sa contina denumirea clara a produsului ATLAS sau CESAL, alfel 
premiul nu va putea fi acordat. 

• Valoarea totala a premiilor  este 65.000  lei, TVA inclus. 

 
4. Definitii  

Meserias partener CESAL/participant: orice persoana fizica cu varsta de peste 18 ani, care achizitioneaza produsele 
participante in campanie si face dovada achizitiei conform mecanismului de participare. 

Clienti (distribuitori) CESAL: distribuitorii participanti autorizati ai Organizatorului, cu care acesta are încheiat un 
contract de distributie valabil pentru anul 2022, si se gasesc in evidentele acestuia la data inceperii Campaniei sau se 
inregistreaza ulterior. 
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5. Mecanismul campaniei  

Persoanele care achizitioneaza  de la distribuitorii Cesal participanti produsele participante la campanie, pe durata 
acesteia, beneficiaza de unul sau mai multe din premiile mentionate la pct 3 din Regulament, in functie de  valoarea 
produselor achizitionate. 

Un meserias va putea beneficia de maxim 4 promotii pe toata perioada campaniei. 

Premiile se vor acorda in limita stocului diponibil. 

6. Dreptul si conditiile de participare. 
 La aceasta campanie pot participa utilizatorii finali ai produselor CESAL si ATLAS, cu varsta minima de 18 ani, care 
indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii: 

 • pentru a intra in posesia premiului, meseriasul va trebui sa completeze un proces verbal de predare/primire la care 
se va atasa dovada, copie sau original (bon de casa sau factura), de achizitie a produselor participante, in  valoarea 
minima stabilita de catre Organizator,  conform promotiei alese. 

!!! Nu pot participa la Campanie angajatii CESAL, angajati ai distribuitorilor CESAL si rudele acestora de pana la 
gradul I. 

7. Acordarea  premiilor. 

Meseriasii parteneri nu pot sa solicite acordarea premiilor  decat daca sunt indeplinite conditiile mentionate la pct 4. 
Participantii la campanie nu au posibilitatea sa primeasca alte beneficii si nici sa ceara modificarea premiilor acordate. 
Premiile  ramase neacordate in cadrul campaniei vor fi returnate catre Organizator. 
Premiile se dau direct Participantilor prin reprezentantul Clientului , in momentul efectuarii achizitiei sau nu mai 
tarziu de 10.06.2022. Nu sunt acceptate nici un fel de reclamatii ulterioare predarii  premiilor.  
Organizatorul nu raspunde pentru eventualele  defectiuni ale bunurilor (vicii ascunse sau aparente), in acest caz 
raspunderea apartinand  exclusiv producatorului bunurilor . 
 
Organizatorul nu este responsabil pentru neconformitatile care sunt/pot aparea la premiile acordate.  
Participantii au luat cunostinta si sunt de acord ca Organizatorul si/sau oricare dintre asociatii, reprezentantii, 
angajatii si contractantii sai nu vor fi raspunzatori pentru niciun fel de pierderi, prejudicii, pagube directe, indirecte, 
accidentale, speciale, rezultand din sau in legatura cu premiile atribuite. 
Nu se va acorda contravaloarea in bani pentru premiile  acordate , sau rest si nici nu se va accepta modificarea 
caracteristicilor/parametrilor acestora. Un participant poate castiga pana la patru premii.  
 
 
8. Modul de calcul al valorii  produselor achizitionate de participanti   

 Valoarea care se ia in calcul pentru atribuirea premiilor este valoarea bruta a produselor participante efectiv 
achizitionate, cu TVA inclus, conform achizitiilor. Prin valoare bruta se intelege pretul de vanzare al produsului, stabilit 
de catre Distribuitorul Cesal, astfel cum apare mentionat  pe  bonul sau factura fiscala. 
Organizatorul va verifica:  
- ca valoarea  bonului/bonurilor sau facturii/facturilor fiscale a distribuitorilor parteneri, sa fie pentru suma minima 
prevazuta la pachetul ales conform  pct 3; 
- ca produsele sa fie clar mentionate pe bon/ bonuri, factura/ facturi fiscale pentru a verifica incadrarea in gama de 
produse ceruta in promotie. 
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 Pentru validarea castigatorilor, este obligatoriu ca valoarea de achizitie minima a bonului/bonurilor, facturii/facturilor 
de la Distribuitorii autorizati, sa corespunda  cu valoarea minima ceruta la pct 3. In cazul in care Participantul isi 
anuleaza comanda initiala, sau reduce valoarea acesteia, Organizatorul nu are obligatia acordarii premiilor. 
 
9. Limitarea raspunderii 

 Organizatorul Campaniei “1 IUNIE - O LUME MINUNATA” nu va avea nici o raspundere si nu va putea fi implicat in 
nici un litigiu legat de detinerea sau de proprietatea asupra premiilor constand in tricou, hanorac sau baloane 
acordate participantilor cat si in ceea ce priveste eventualele cheltuieli suplimentare suportate de catre Participanti in 
legatura cu aceasta campanie. 
 
10. Validarea premiilor  

Organizatorul isi rezerva dreptul de a nu acorda premiile Participantilor care incalca conditiile de organizare si 
regulamentul Campaniei printr-un act de rea-credinta care poate fi considerat o conduita frauduloasa din partea 
participantilor. Prin conduita frauduloasa se intelege orice acţiune sau inacţiune a Participantului care constituie o 
incalcare sau o tentativa de incalcare a obligatiilor sale legale sau a celor asumate prin participarea la Campanie, cu 
intentia de a produce fie Organizatorului un prejudiciu de orice natura sau de a obtine un folosit necuvenit pentru 
sine sau pentru o alta persoana sau actiunea/ inactiunea Participantului care are drept consecinta producerea unui 
asemenea prejudiciu sau obtinerea unui asemenea avantaj. Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile 
necesare in cazul unor tentative de inselaciune, fals, uz de fals, alte tentative care ar putea afecta imaginea acestei 
campanii.  
 
11.  Taxe si impozite 

Organizatorul campaniei eset raspunzator de plata taxelor sau obligatiilor financiare conform prevederilor legale in 
vigoare. Prezenta campanie se desfasoara cu scopul stimularii vanzarilor.  
 
12. Incetarea campaniei  

 
Prezenta Campanie poate inceta numai în cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forţă majoră sau în cazul 
imposibilităţii Organizatorului, din motive independente de voinţa sa,  inclusiv schimbari legislative, de a continua 
prezenta Campanie. Forta Majora, convenită ca fiind evenimentul imprevizibil şi de neinlaturat, petrecut dupa 
intrarea in vigoare a prezentului regulament şi care impiedica partea sau partile sa-şi indeplineasca obligatiile 
asumate, exonereaza de raspundere partea care o invoca, pe durata de existenta a cazului de Forta Majora, confirmat 
de Camera de Comert şi Industrie a Romaniei. Incetarea campaniei din motive de caz de forta majora sau caz fortuit 
asa cum sunt definite acestea in articolul 1351 din Codul Civil nu poate fi considerata sub nici o forma ca fiind din 
culpa Organizatorului si il absolva pe acesta de orice raspundere. 
 
13. Litigii  

 
Eventualele litigii apǎrute între Organizator şi participanţii la prezenta Campanie se vor rezolva pe cale amiabilǎ sau în 
cazul în care aceasta nu va fi posibil, litigiile vor fi soluţionate de instantele competente de la sediul social al 
Organizatorului. Orice fel de sesizari/reclamatii legate de desfasurarea prezentei Campanii vor fi adresate in scris 
Organizatorului in termen de maxim 14 zile de la data aparitiei acestora dar nu mai tarziu de 30 de zile de la data 
incetarii prezentei campaniei. Reclamatiile ulterioare nu sunt acceptate. Organizatorul nu are nici o obligatie de a 
intretine corespondenta cu solicitantii unor revendicari necastigatoare ce apar ulterior acordarii efective a premiilor. 
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14.  CONFIDENTIALITATEA SI PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE 
 
Prin participarea la aceasta Campanie, participantii sunt de acord cu includerea datelor lor personale in baza de date a 
Organizatorului si folosirea acestor date in vederea primirii ocazionale de oferte si invitatii speciale la evenimente, 
informari asupra campaniilor curente din partea Organizatorului. 
Organizatorul se angajeaza sa nu dezvaluie datele personale ale participantilor unei terte parti. 
Participantilor la aceasta Campanie le sunt garantate drepturile prevazute de Legea privind protectia persoanelor, cu 
privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, in special urmatoarele drepturi:  
 
 
dreptul de acces la date, dreptul de interventie asupra datelor si dreptul de opozitie. Orice participant isi poate 
exercita aceste drepturi, in scris, prin intermediul unei scrisori adresate Organizatorului. 
Orice participant are dreptul de a cere, in scris, prin intermediul unei scrisori adresate Organizatorului, excluderea din 
baza de date a acestuia. Organizatorul se obliga sa inceteze procesarea datelor personale ale petitionarului din 
momentul primirii unei astfel de cereri. 
Organizatorul Campaniei “1 IUNIE- O LUME MINUNATA” – Cesal SA, este inregistrat in registrul de evidenta a 
prelucrarilor de date cu caracter personal sub nr. _31498_la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii 
Datelor cu caracter Personal. 
 
15. Dispozitii Finale 

   
 Durata campaniei poate fi modificata unilateral de catre Organizator, fara motivare. Organizatorul isi rezerva dreptul 
de a modifica sau de a prelungi durata desfasurarii campaniei si de a extinde reteaua de distribuitori autorizati 
participanti.  
 Organizatorul işi rezervă dreptul de a modifica oricare din condiţiile stabilite în prezentul regulament in perioada 
desfasurarii campaniei, din motive intemeiate, dar nu înainte de a anunţa publicul despre aceste modificări.  
Prezenta Campanie se desfasoara in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 99/2000 privind 
comercializarea produselor si serviciilor de piata. 
 
Regulamentul oficial de desfasurare a campaniei este disponibil in mod gratuit oricarui solicitant pe site-ul 
www.cesal.ro. 
  
 
 
Organizator: 
 
CESAL SA 
Director Vanzari si Marketing: Mihaela Masaric 
Director Marketing – Loredana Mada 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.cesal.ro/
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Anexa 1 
La REGULAMENTUL CAMPANIEI  

 

Lista produse participante: 

Nr. 
crt. DENUMIRE PRODUSE AMBALAJ  

1 ATLAS Tencuială siliconică  25 KG 

2 ATLAS Tencuiala silicatica   25 KG 

3 ATLAS SALTA  10 L 

4 ATLAS ProWHITE  10 L 

5 ATLAS CERPLAST  5-10-15 kg 

6 ATLAS GRUNTO-PLAST  5 KG 

7 ATLAS ULTRAGRUNT  5 KG 

8 ATLAS WODER E  5 KG 

9 ATLAS GTA  18 KG 

10 ATLAS HYDROBAND 3G 10 ml; 50 ml 

11 CESAL GELFLEX hartie 25 KG 

12 ATLAS GEOFLEX 25 kg 

13 ATLAS GEOFLEX 5 kg 

14 ATLAS GEOFLEX ALB 25 kg 

15 ATLAS GEOFLEX ULTRA 25 kg 

16 CESAL UNIVERSAL 25 kg 

17 CESAL UNIVERSAL ALB 20 kg 

18 CESAL ELASTIK  20 kg 

19 CESAL ELASTIK ALB 20 kg 

20 CESAL GIFIX 20 kg 

21 CESAL BASIC GLET 20 kg 

22 CESAL FIN GLET 20 kg 

23 CESAL AUTO NIVEL RAPID 25 kg 

24 CESAL CHIT DE ROST 2 kg 

25 CESAL HYDROLASTIK 2C 16 kg 

26 CESAL DYSPERBIT 10 kg  

27 CESAL BANDĂ ETANŞARE 50 ml 

28 CESAL UNI GRUND 1 L 

29 CESAL UNI GRUND 5 L 

30 ROLLO FINISH buc 
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ANEXA 2 
 

PROCES VERBAL PREDARE – PRIMIRE 
 

Incheiat azi ……/……../………. 
 

Intre: 
S.C. ………………………………………………., cu sediul ȋn  ………………………………………………………………………                                                                              
, judeţ …………………………………, CUI:……………………………………………, J…../……./……………, reprezentată 
legal prin dl./dna………………………………………………………… 
şi 
Dl./dna………………………………………………………………………………………….., legitimat/a cu BI/CI  seria…………, 
nr………………………………., tel:................................... angajat al S.C. ……………………………………………….., in 
functia de……………………………………….. 
 
Prin prezentul proces verbal se atesta predarea-primirea urmatoarelor materiale promotionale: 

 

Sunteti de acord sa va inscriem in platforma Meseriada? DA 
 

 NU  

 
• Toate campurile sunt obligatorii 
 

    Am predat ,                                                                                          Am primit, 
    SC __________________                                                                  Nume ________________   
                              Prenume _______________ 
                  Semnatura. 

 
 

 
 
 

 
 

PREMIU UM 

 
CANTITATE  

 
NUMAR BON/ 

 FACTURA 

DATA 
BON 

FISCAL/ 
FACTURA 

VALOARE 
BON 

FISCAL/ 
FACTURA 

HANORAC buc. 
 

 
   

TRICOU buc. 
 

 
   

BALON buc. 
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*DECLARAȚIE DE CONSIMȚĂMÂNT 

 
Sunt de acord ca CESAL SA, cu sediul în Oradea, Calea Borșului, Nr. 31 C, jud. Bihor, cod fiscal RO 10094592, Nr. Ord. 
Reg. Com. J5/73/1998, să fie autorizată să prelucreze datele mele personale, date care sunt colectate prin procesul 
verbal de predare primire tichete/vouchere, aferente promoțiilor lunare organizate de către CESAL SA.  
 
Datele colectate sunt folosite în următoarele scopuri:  
• declarații fiscale anuale către autoritatea fiscală nationala ANAF  
• Procesarea și arhivarea documentelor cu scop financiar-administrativ  
 
Consimțământul în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și furnizarea datelor menționate 
mai jos sunt voluntare. Acest consimțământ poate fi revocat în orice moment, cu efect ulterior, printr-o notificare către 
CESAL SA. Pentru orice astfel de solicitare și pentru informații suplimentare, puteți să ne contactați direct la 
office@cesal.ro  sau ne puteți transmite o cerere scrisă la sediul CESAL SA.  
 
Date generale: 
 Nume/Prenume: _________________________________________________________  
 Companie: _______________________________________________________________  
 Funcție: _____________________________________________________________  
 Telefon mobil: ___________________________________________________________  
 E-mail: _________________________________________________________________ 
 
Date specifice: 
CNP: __________________________________________________________________  
  
Vă rugăm marcați cu un [x] canalul prin care doriți sa fiți contactat în scopul furnizării de informații:  
☐ E-mail ☐ SMS ☐ Telefon ☐ Social media  
 
☐ Am înțeles această declarație de consimțământ și sunt de acord cu procesarea datelor mele personale prin canalele 
de mai sus în scopurile descrise în această declarație de consimțământ. Acest formular este valid numai în cazul în care 
această casuță este bifată cu X. 
 
 
DATA COMPLETĂRII:                                                                                                      SEMNĂTURA:                                                                                                         
 

 

mailto:office@cesal.ro

