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REGULAMENTUL PROGRAMULUI DE AFILIERE 

„Ai libertatea de a alege! Magazinul tau de cartier iti aduce premii” 

 

Art. 1 ORGANIZATOR 

Prezentul program de recomandari (denumit in continuare ,,Programul”) este organizat de 

societatea comerciala Edenred Romania S.R.L., o societate cu raspundere limitata, cu sediul social 

in Bucuresti, Sector 4, Calea Serban Voda nr. 133, inregistrata la Registrul Comertului din 

Bucuresti sub nr. J/40/5659/1998, Cod unic de inregistrare RO10696741, avand un capital social 

subscris si varsat de 73 162 108 de lei (denumita in continuare „Organizatorul”) in conditiile 

prezentului regulament (denumit in continuare „Regulamentul”). 

 

Art. 2 DURATA DE DESFASURARE A PROGRAMULUI 

Programul se desfasoara incepand cu data de 25 iulie 2016, pe o perioada nelimitata. 

Organizatorul isi rezerva dreptul de a inceta derularea Programului in orice moment, prin 

informarea prealabila a publicului efectuata prin intermediul site-ului www.edenred.ro cu cel putin 

7 zile calendaristice inainte de incetarea efectiva a Programului. 

 

Art. 3 PARTICIPARE 

Participarea la Program este deschisa oricarei persoane fizice cu cetatenie romana si cu domiciliul 

in Romania, care a implinit varsta de 18 ani pana la data transmiterii recomandarii („Participantul) 

si care, pe durata desfasurarii Programului, a recomandat, prin completarea corecta a formularului 

de recomandari pus la dispozitie de Organizator (Formularul „Ai libertatea de a alege! Magazinul 

tau de cartier iti aduce premii” denumit in continuare si „Formularul de recomandare”), cel putin 

un comerciant care indeplineste conditiile art. 4 de mai jos („Comerciantul Propus”). 

 

Nu pot avea calitatea de Participanti la acest program de recomandari angajatii Organizatorului 

sau membrii de familie ai acestora, precum si peroanele juridice ce controleaza direct sau indirect 

compania recomandata (de ex. administratori, directori generali ai companiei recomandate). 

 

 

Art. 4 COMERCIANTI RECOMANDATI 

Un Comerciant recomandat spre a deveni comerciant partener in vederea acceptarii la plata a 

cardurilor Ticket Restaurant si/sau Compliments emise de Edenred in sensul prezentului 

Regulament este orice persoana juridica romana sau straina ce isi desfasoara activitatea pe 

teritoriul Romaniei, care detine cel putin un POS in unitatile proprii si care, la momentul 

completarii Formularului de recomandare, nu accepta la plata cardurile Ticket Restaurant si/sau 

Compliments emise de Edenred, neavand niciun contract de afiliere semnat cu Organizatorul. 

 

Nu se considera a fi un Comerciant Recomandat persoana juridica controlata direct sau indirect de 

catre persoana care completeaza Formularul de recomandare, precum si situatia in care 

Participantul are calitatea de director, administrator ori angajat al persoanei juridice recomandate. 

 

Art. 5 MODUL DE DESFASURARE A PROGRAMULUI 

Incepand cu data de 25 iulie 2016 Organizatorul pune in mod gratuit la dispozitia viitorilor 

Participanti Formularul de recomandare „Ai libertatea de a alege! Magazinul tau de cartier iti 

aduce premii”, care va fi disponibil pe site-ul www.edenred.ro. 

 

Participantii vor completa Formularul de recomandare cu informatii corecte si complete, si vor 

trimite Formularul Organizatorului prin intermediul paginii dedicate programului. Pentru fiecare 

Comerciant propus, Participantii completeaza un Formular de Recomandare. 

La primirea Formularului de Recomandare, Organizatorul va include datele Comerciantului 
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Propus in baza sa de date si va contacta telefonic Comerciantul Propus pentru a-i prezenta oferta 

de afiliere in vederea acceptarii la plata a cardurilor Ticket Restaurant® si/sau Compliments si a-i 

propune sa devina partener afiliat al Organizatorului pentru aceste produse. 

 

Daca pe parcursul Programului „Ai libertatea de a alege! Magazinul tau de cartier iti aduce 

premii”, mai multi Participanti propun aceeasi companie (identificata dupa cheia unica CUI), 

Organizatorul va introduce in tombola ambele persoane ce au propus respectivul comerciant. 

 

Art. 6 PREMIILE CAMPANIEI 

 

Art 6.1 Organizarea Tombolei 

In cazul in care, in termen de 60 de zile calendaristice de la primirea de catre Organizator a 

Formularului de recomandare, Comerciantul Propus de un Participant prin Formularul de 

recomandare devine partener afiliat al Organizatorului pentru produsele Card Ticket Restaurant® 

sau/si Compliments, Organizatorul acorda respectivului Participant un numar unic de inregistrare 

pentru inscrierea in Tombola cu premii. 

 

In cadrul fiecarei Tombole vor fi acordate premii constand in cate 3 carduri cadou Compliments, 

alimentate fiecare cu cate 500 de lei. 

 

Castigatorii premiilor oferite in cadrul acestei campanii nu au posibilitatea de a primi 

contravaloarea in bani a premiilor si nici sa solicite schimbarea parametrilor/ caracteristicilor 

premiilor. 

 

Valoarea premiilor va fi incarcata pe cardurile preplatite Compliments emise de Edenred. Acestea 

pot fi utilizate in reteaua de comercianti parteneri din Romania. Pentru a afla lista magazinelor  

care accepta cardul Compliments, va rugam sa accesati linkul: 

www.edenred.ro/locatiicompliments . 

 

Art 6.2 Extragerea castigatorilor 

Extragerea se va realiza cu ajutorul https://www.random.org/, de 2 ori pe an: editia de iarna in 

perioada 21 – 30 Noiembrie (pentru recomandarile primite in intervalul 17 Aprilie – 21 

Noiembrie) si editia de vara in perioada 17 – 30 Aprilie (pentru recomandarile primite in 

intervalul 22 Noiembrie – 16 Aprilie) .  

 

Numele castigatorilor si castigurile acordate vor fi facute publice pe website-ul Organizatorului 

(www.edenred.ro) si pe pagina de facebook a companiei (www.facebook.com/edenred.romania) 

in maxim 14 zile de la extragere si fiecare castigator va fi contactat telefonic / prin email dupa 

validarea semnarii contractului cu magazinul propus. 

 

Un Participant poate cumula un numar nelimitat de numere unice pentru participarea la tombola 

(fiecare numar inseamna o sansa suplimentara la tombola), in functie de numarul de Companii 

Propuse de el care devin parteneri afiliati pentru produsele Card Ticket Restaurant® sau Card 

Compliments. Se va completa un formular separat pentru fiecare produs si pentru fiecare 

comerciant recomandat (Card Ticket Restaurant sau Card Compliemnts). 

 

Acest regulament este valabil incepand cu data de 25 iulie 2016 si se va aplica tuturor 

Participantilor la programul „Ai libertatea de a alege! Magazinul tau de cartier iti aduce premii”, 

care vor deveni eligibili pentru a participa la Tombola dupa aceasta data (comerciantul propus va 

semna contractul de afiliere pentru cel putin unul din cele 2 tipuri de carduri Edenred, in termen 

de 60 de zile calendaristice de la data completarii Formularului de recomandare – participantii cu 

contracte semnate dupa data de 17 aprilie vor intra in tombola din 21 – 30 noiembrie, iar cei care 

http://www.edenred.ro/locatiicompliments
https://www.random.org/
http://www.facebook.com/edenred.romania
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au contractele semnate dupa data de 21 noiembrie vor intra in tombola din 17 – 30 aprilie). 

 

Art 6.3 Expedierea premiilor 

 

Organizatorul va trimite castigatorilor tombolei premiile sub forma de carduri preplatite 

Compliments prin curier, cu solicitarea confirmarii de primire, in termen de 30 de zile lucratoare 

de la data extragerii castigatorilor din cadrul fiecarei tombole organizata in perioadele comunicate 

la Art 6.2.  

 

Art. 7 INFORMATII 

Participantii au obligatia ca toate informatiile pe care le furnizeaza prin intermediul Formularului 

de recomandare sa fie adevarate, exacte si complete. Organizatorul atentioneaza Participantii 

asupra faptului ca informatiile eronate nu vor fi luate in considerare pentru a acorda unei persoane 

calitatea de Participant la Program si/sau participarea la tombola de la Art. 6 si nu vor angaja 

raspunderea Organizatorului in raporturile cu Participantii sau cu tertii. 

 

Art. 8 DATE CU CARACTER PERSONAL 

Organizatorul este operator inregistrat in Registrul A.N.S.P.D.C.P. sub numarul 17969. 

Organizatorul se angajeaza sa asigure confidentialitatea datelor personale furnizate prin 

intermediul Formularului de Recomandare si sa le prelucreze in stricta conformitate cu prevederile 

legii nr. 677/2001 si doar in scopul implementarii prezentului Regulament. 

In virtutea Legii nr. 677/2001, Participantii, precum si persoanele de contact din cadrul 

Companiilor Propuse beneficiaza de: 

 dreptul de acces la date - orice persoană vizată are dreptul de a obţine, la cerere şi în mod 

gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului că datele care o privesc sunt sau nu 

prelucrate de operator; 

 dreptul de intervenţie asupra datelor - orice persoană vizată are dreptul de a solicita, printr- 

o cerere întocmită în formă scrisă, datată și semnată, rectificarea, actualizarea, blocarea 

sau ștergerea datelor a caror prelucrare nu este conformă legii, în special a datelor 

incomplete sau inexacte; 

 dreptul de opozitie - persoana vizata are dreptul de a se opune în orice moment, printr-o 

cerere întocmită în formă scrisă, datată și semnată, din motive întemeiate şi legitime, ca 

datele care o vizează să facă obiectul unor prelucrari sau să fie dezvăluite unor terţi; 

 dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a se adresa justiţiei, fără a 

aduce atingere posibilităţii de a se adresa cu plângere autorităţii de supraveghere în 

domeniu; 

 dreptul de a merge în instanţă şi a cere daune pentru încălcarea drepturilor în baza Legii 

677/2001; 

persoanele în cauză pot cere, gratuit, în scris, în orice moment, ca datele sale personale să 

nu mai fie procesate. 

  

Drepturile persoanelor vizate se exercită prin transmiterea unei cereri scrise, semnate şi datate la 

sediul social al Edenred menţionat în prezentul document ori transmiterea unui mesaj prin 

formularul de contact din pagina Programului de recomandari sau printr-o adresă trimisă la 

numărul de fax: 021 301 33 44 ori pe e-mail recomanda@edenred.com. Participantii ori alte 

persoanele vizate de prelucrarea informaţiilor cu caracter personal înteleg și sunt de acord că 

manifestarea dreptului lor de opoziţie este echivalent cu imposibilitatea onorarii angajamentelor 

asumate de Edenred prin raporturile juridice născute cu acestia conform prezentului Regulament. 

Prin completarea Formularului de Recomandare, Participantul isi da acordul pentru prelucrarea 

datelor sale personale in scopul descris in acest Regulament si in acelasi timp garanteaza 

Organizatorului faptul ca a obtinut in prealabil acordul persoanei de contact din cadrul Companiei 
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Recomandate cu privire la prelucrarea datelor personale ale acesteia. 

 

Art. 9 TAXE SI IMPOZITE AFERENTE 

Organizatorul va calcula, retine si vira la bugetul de stat impozitul aferent fiecarei recompense in 

conformitate cu prevederile Legii nr. 227/ 2015, orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice 

alta natura, in legatura cu acestea, fiind in sarcina exclusiva a Participantului recompensat. Astfel 

ca Organizatorul va achita catre Participant valoarea dupa retinerea impozitelor si altor obligatii de 

natura fiscala. 

 

Art. 10 LITIGII 

Eventualele litigii aparute intre Organizator si Participanti se vor rezolva pe cale amiabila sau, in 

cazul in care acest lucru nu va fi posibil, vor fi supuse spre solutionare instantelor judecatoresti 

romane competente in conformitate cu legislatia romana aplicabila. 

 

Art. 11 REGULAMENTUL PROGRAMULUI 

Prezentul Regulament este disponibil cu titlu gratuit pe site-ul Organizatorului (www.edenred.ro) 

pe intreaga perioada de desfasurare a Programului. Participarea la Program implica acceptarea fara 

rezerve de catre Participanti a tuturor dispozitiilor prezentului Regulament. Organizatorul isi 

rezerva dreptul de a modifica Regulamentul, dar nu inainte de a informa publicul in termen 

rezonabil prin intermediul site-ului www.edenred.ro cu privire la modificarea (modificarile) 

survenita(e), modificarea intervenita urmand a se aplica doar in legatura recomandarile/ situatiile 

aparute dupa intrarea in vigoare a respectivei modificari. 

 

 

Prezentul Regulament Oficial este valabil pe o perioadă nedeterminată. EDENRED ROMANIA 

SRL 

 

Edenred Romania S.R.L 

Director General Adjunct 

SINTEJUDEAN Dana  

 

 
 


