
1 
 

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE 
„La PENNY, 1 din 3 e cu noroc” 

 
 
SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI 
1.1. Campania promotionala „La PENNY, 1 din 3 e cu noroc” (denumita in continuare “Campania”) este organizata 

de REWE ROMANIA S.R.L., cu sediul social in Com. Stefanestii de Jos, str. Busteni nr. 7, Judetul Ilfov, 
inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J23/886/2005, C.U.I. 13348610, reprezentata prin Daniel Gross, in 
calitate de administrator (denumita in continuare „Organizatorul“). 
 

1.2. Campania se deruleaza prin intermediul SUPERCARD SOLUTIONS & SERVICES SRL, cu sediul social in 
Bucuresti, Bd. General Vasile Milea nr. 2H, et. 1, cam. 3 si 4, sector 6, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului 
sub nr. J40/12104/2010, C.U.I. 27799873, (denumita in cele ce urmeaza „Agentia”). 
 

1.3. Regulamentul Oficial este intocmit si va fi facut public conform legislatiei aplicabile din Romania prin publicarea 
pe site-urile https://www.penny.ro/campanii/campanii si https://penny.ro/1din3-e-cu-noroc (denumit in continuare 
„Platforma de campanie”), fiind disponibil in mod gratuit oricarei persoane prin accesarea site-urilor mentionate 
mai sus sau prin transmiterea unei solicitari scrise prin posta, in atentia Organizatorului, la adresa mentionata la 
punctul 1.1 de mai sus. 
 

1.4. Prin participarea la prezenta Campanie, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor 
prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului regulament (denumit in continuare „Regulament Oficial”) astfel 
cum sunt mentionate mai jos. 
 

1.5. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba prevederile prezentului Regulament Oficial, urmand ca 
astfel de modificari sau schimbari sa intre in vigoare numai dupa publicarea acestora in mod oficial pe toate canalele 
de comunicare prin care Regulamentul Oficial initial a fost facut public, la momentul anuntarii Campaniei conform 
art. 1.3.  
 

1.6. Campania este organizata in conformitate cu prevederile Ordonantei nr. 99/2000 privind comercializarea produselor 
si serviciilor pe piata. 
 

SECTIUNEA 2. ARIA DE DESFASURARE A CAMPANIEI 
2.1. Campania se desfasoara in toate magazinele Penny de pe teritoriul Romaniei, apartinand Organizatorului (denumite 

in continuare “Magazinele Participante”) si online pe Platforma de campanie. 
 

SECTIUNEA 3. DURATA CAMPANIEI 
3.1. Campania va incepe in data de 03.02.2021 si se va incheia in data de 02.03.2021, inclusiv (denumita in continuare 

“Perioada Campaniei”). Participantii se pot inscrie in Campanie exclusiv in perioada mai sus mentionata.  
 

3.2. Campania se desfasoara in functie de intervalul orar in care este deschis fiecare Magazin Participant. Programul 
fiecarui Magazin Participant este afisat in cadrul fiecarui Magazin Participant si pe site-ul https://www.penny.ro/my-
stores#/. 
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3.3. Dupa data incetarii Campaniei, Organizatorul nu mai are nicio responsabilitate si nu isi mai asuma nicio obligatie 
in legatura cu orice circumstanta care ar putea eventual conduce la concluzia actualitatii sau continuarii Campaniei. 
 

3.4. Organizatorul isi rezerva dreptul de a suspenda/intrerupe/prelungi Perioada Campaniei pe parcursul derularii 
acesteia, dar nu inainte de a anunta acest lucru in mod public prin modalitatile mentionate in Sectiunea 1 din 
Regulament Oficial. 
 

SECTIUNEA 4. DREPTURI SI CONDITII DE PARTICIPARE 
4.1. Campania se adreseaza tuturor clientilor din cadrul Magazinelor Participante, persoane fizice, care indeplinesc 

cumulativ urmatoarele conditii: 

 au implinita varsta de 18 ani la data inceperii Campaniei si au capacitate deplina de exercitiu; 
 au domiciliul pe teritoriul Romaniei sau sunt rezidenti in Romania; 

 detin un card de fidelitate Penny valid; 

 au bifat pe formularul de obtinere a cardului de fidelitate Penny ca sunt de acord cu procesarea datelor cu 
caracter personal in scop de marketing; 

 respecta mecanismul Campaniei mentionat in cadrul Sectiunii 5 din prezentul Regulament Oficial; 

 au citit si au inteles prevederile prezentului Regulament Oficial si sunt de acord in totalitate cu termenii si 
conditiile precizate de acesta. 
 

Persoanele fizice care indeplinesc toate conditiile prevazute de art. 4.1. vor fi denumite in continuare in mod colectiv 
“Participantii” sau in mod individual “Participantul”. 
 

4.2. Persoanele juridice nu sunt eligibile pentru a participa la Campanie. 
 

4.3. Se vor valida numai inscrierile Participantilor care respecta prevederile privind inscrierea in Campanie si care ofera 
datele reale de identificare conform prevederilor Regulamentului Oficial. 
 

4.4. In cazul in care, in urma verificarilor efectuate de catre Organizator, rezulta ca participarea la Campanie a fost 
fraudata de catre Participanti, Organizatorul isi rezerva dreptul de a elimina din Campanie respectivii Participanti, 
de a retrage Participantilor premiile obtinute ca rezultat al activitatii lor si/sau sa restrictioneze participarea la 
Campanie pana la incheierea acesteia. 
 

SECTIUNEA 5. MECANISMUL CAMPANIEI 
5.1. Pentru ca un Participant sa poata participa la prezenta Campanie si sa poata intra in posesia unuia dintre premiile 

acordate in cadrul prezentei Campanii, acesta trebuie sa respecte urmatorul mecanism: 
 sa aiba un drept de participare conform Sectiunii 4 din cadrul prezentului Regulament Oficial; 

 sa achizitioneze, in Perioada Campaniei, din oricare dintre Magazinele Participante, bunuri sau produse in 
valoare minima de 50 RON (TVA inclus) pe un singur bon fiscal; 

 sa prezinte cardul de fidelitate Penny la casa de marcat, inaintea inceperii scanarii de catre casier a bunurilor 
sau produselor achizitionate sau cel tarziu la inainte de momentul inchiderii bonului fiscal. 
 

5.2. Fiecare Participant va primi dupa fiecare achizitie de bunuri sau produse conform art. 5.1 un tichet razuibil care 
poate contine unul dintre premiile instant mentionate in art. 6.1 de mai jos, in limita stocurilor disponibile de tichete 
razuibile conform art. 5.3. In cazul in care Participantul refuza tichetul razuibil se va considera ca acesta refuza ferm 
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si neechivoc sa participe si sa se inscrie in prezenta Campanie in vederea acordarii premiilor instant si nu poate 
ridica pretentii de nicio natura din partea Organizatorului cu privire prezenta Campanie si acordarea premiilor instant 
din prezenta Campanie. 
 

5.3. In cadrul prezentei Campanii, Organizatorul va pune la dispozitie un numar total de 1.300.000 de tichete razuibile, 
dintre care 433.333 de tichete sunt castigatoare de premii instant conform art. 6.1. 
 

5.4. Participantii care au dobandit un tichet razuibil conform art. 5.2 (indiferent daca acesta a fost castigator sau 
necastigator) sau Participantii care indeplinesc conditiile prevazute de art. 5.1 vor avea posibilitatea de castiga unul 
dintre premiile mentionate in art. 6.3 prin inscrierea la o extragere aleatorie cu respectarea urmatorului mecanism: 
 
a. dupa obtinerea unui tichet razuibil sau dupa efectuarea achizitiei conform art. 5.1, Participantii vor accesa 

in Perioada Campaniei site-ul Platformei de campanie; 
b. Participantii vor inregistra in Platforma de campanie urmatoarele informatii: apelativul de gen (dl/dna), 

nume, prenume, adresa completa pentru livrarea premiilor (strada, blocul, scara, etajul, apartamentul, 
localitatea, sectorul, judetul, codul postal), data nasterii, numar de telefon, adresa de e-mail, magazinul 
Penny frecventat, numarul bonului fiscal in baza caruia a fost acordat tichetul razuibil sau numarul bonului 
fiscal care atesta achizitia produselor/ bunurilor conform art. 5.1, numarul cardului de fidelitate; 

c. Dupa inregistrarea informatiilor mentionate mai sus, Participantii vor inregistra pe Platforma de campanie 
codul primit din partea Organizatorului printr-un mesaj de tip SMS la numarul de telefon furnizat conform 
lit. b; 

d. Participantii vor pastra bonul fiscal fiscal in baza caruia a fost acordat tichetul razuibil sau bonul fiscal care 
atesta achizitia produselor/ bunurilor conform art. 5.1, prin intermediul caruia s-au inscris pe Platforma de 
campanie. 

 
In cazul in care nu sunt inregistrate de catre Participanti toate informatiile prevazute in art. 5.4. lit. b. si c. inscrierile 
in cadrul Platformei de Campanie nu vor fi considerate valide.  
Suplimentar fata de acestea, participantii au optiunea sa isi modifice preferintele privind primirea de oferte 
publicitare personalizate pe e-mail, telefon si/sau prin posta, respectiv oferte publicitare nepersonalizate, pe e-mail, 
telefon si/sau prin posta, precum si sa isi dea acordul pentru actualizarea datelor de pe cardul de fidelitate de client 
PENNY cu cele mentionate in formularul de inscriere. Actualizarea datelor este utila in vederea indeplinirii 
formalitatilor de validare a castigatorilor, modificarile aplicandu-se de asemenea si pentru celelalte beneficii ale 
cardului de fidelitate PENNY (cum ar fi de exemplu transmiterea voucherului aniversar catre noua adresa 
mentionata). Selectarea sau modificarea acestor acorduri nu influenteaza inscrierea in Campanie. 
 
In urma finalizarii inscrierii pe Platforma de campanie, fiecarui Participant i se va atribui un cod unic de identificare 
in baza caruia va fi inclus la tragerea la sorti prevazuta in art. 7.6., astfel Participantii vor avea posibilitatea de a 
castiga unul dintre premiile mentionate in art. 6.3.  
 

 
5.5. Un Participant se poate inscrie pe Platforma de campanie conform art. 5.4 de mai multe ori, cu conditia ca inscrierile 

multiple ale aceluiasi Participant sa priveasca achizitii diferite de bunuri sau produse cu respectarea mecansimului 
prezentului Regulament.  
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5.6. Pentru evitarea oricarui dubiu, in cazul in care un Participant s-a inscris pe Platforma de campanie de mai multe ori 
cu respectarea prevederilor art. 5.4 si art. 5.5, Participantul va avea mai multe sanse de a castiga unul dintre premiile 
acordate conform art. 6.3 ca urmare a tragerii la sorti. Cu toate acesta, un Participant va putea fi castigatorul unui 
singur premiu acordat in urma tragerii la sorti, indiferent de numarul de inscrieri pe Platforma Campaniei. 

 
SECTIUNEA 6. PREMIILE CAMPANIEI 

6.1. Premiile instant acordate in cadrul prezentei Campanii sunt prevazute in tabelul de mai jos: 
 

Premiu instant Cantitate (buc) 

Valoare unitara Valoare totala 

(TVA inclus) (TVA inclus) 

RON RON 

PENNY NAPOLITANE 
GLAZURATE CR 
COCOS 40G, cod 
925844 

106,912 0.639 68,307.25 

PENNY NAPOLITANE 
GLAZURATE CR 
ALUNE 40G, cod 
925846 

112,480 0.639 71,864.71 

PENNY NAPOLITANE 
GLAZURATE CR 
CACAO 40G, cod 
925845 

89,907 0.639 57,442.57 

PENNY NAPOLITANE 
GLAZURATE CR 
LAPTE 40G, cod 
925843 

69,904 0.639 44,662.43 

PENNY NAPOLITANE 
GLAZURAT 
CR.CAPSUNI 40G, cod  

49,130 0.639 31,389.70 

Vouchere de reducere* 

5,000 50 250,000.00 *la cumparaturi din 
Magazinele 
Participante 
TOTAL 433,333   523,666.67 

 
 

 
In cadrul prezentei Campanii se vor acorda un numar de 433.333 premii instant (428.333 premii si 5.000 de vouchere 
de reducere) in valoare totala de 523.666,67 lei. 
 

6.2. Castigatorii premiilor instant nu pot obtine valoarea premiilor in bani, ci strict premiile instant acordate in cadrul 
Campaniei, in limita stocului disponibil de premii instant. 
 
 

6.3 Premiile acordate in cadrul prezentei Campanii in urma extragerii aleatorii sunt prevazute in tabelul de mai jos: 
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Produs 
Cantitate 

(buc) 
Pret unitar ofertat 
TVA inclus (RON) 

Valoare totala TVA inclus 
(RON) 

Autoturism 
Marca: Skoda 
Model: Octavia Style 2.0 TDI 
Motor: 1968 ccm, 110 KW/150 CP 
Transmisie: 2x4  
Culoare: Albastru Lava 

3 127,974.02 383,922.05  

Televizor Samsung 55Q70T, 138 cm, Smart, 4K Ultra HD, 
QLED, Clasa A 13 3,299.99 42,899.86  

Xiaomi Mi Robot Vacuum Mop Cleaner, 40W, 0.6 l, WI-FI, 
Clasa A+++, Alb 

30 972.74 29,182.25  

Laptop HP EliteBook 850 G7 cu procesor Intel Core i5-
10210U pana la 4.20 GHz, 15.6", Full HD, 8GB, 256GB SSD, 
Intel UHD Graphics, Windows 10 Pro, Silver 

30 5,499.99 164,999.69  

Apple iPhone 12, 64GB, 5G, Black 13 4,489.99 58,369.86  

Periuta de dinti electrica cu baterie ORAL-B Pro expert 
DB4.010, 9600 rotatii/minut, 1 program, 1 capat, alb-
albastru 

250 52.99 13,247.68  

Friteuza fara ulei Philips Airfryer HD9216/80 Daily 
Collection, capacitate 0.8 kg 

30 519.99 15,599.83  

Frigider cu doua usi Arctic AD6310++, 306 l, Clasa A++, H 
175.4, Alb 30 1,099.99 32,999.65  

Masina de spalat vase Beko DVS05024W, 10 seturi, 5 
programe, Clasa A++, Start intarziat, Indicator sare, 
Display LED, Flexible HalfLoad, 60 cm, Alb 

30 1,050.00 31,499.90  

Masina de spalat rufe Beko WTV 7522 XCW, 7 kg, 1000 
RPM, Clasa A+++, Motor ProSmart Inverter, SteamCure, 
Hygiene+, Alb 

30 1,195.99 35,879.57  

Uscator de par Philips HP8238/00, 2300W, tehnologie 
Thermo Protect, 6 setari de viteza/temperatura, 
concentrator, difuzor cu masaj scalp, negru 

30 159.98 4,799.51  

Aparat foto DSLR Canon EOS 4000D,18.0 MP, Negru + 
Obiectiv EF-S 18-55mm F/3.5-5.6 III Negru + Geanta + 
Card de memorie 16 GB 

13 1,599.98 20,799.72  

?*VIVESS SET 4 GENTI ORGANIZAT.8022164 200 41.09 8,218.14  

?*VIVESS GEANTA DE VOIAJ 8402313 200 32.15 6,430.76  

?*VIVESS RUCSAC 8022271 201 68.77 13,822.79  

?*VIVESS RUCSAC CU GREUTATE RED.8401492 200 62.39 12,478.34  

?*VIVESS RUCSAC CU ROTI 8021302 200 154.63 30,925.72  
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  1503   RON 906,075.31 
 
In cadrul prezentei Campanii se vor acorda in urma tragerii la sorti un numar de 1503 premii in valoare totala (TVA inclus) 

de 906.075,31 RON  
6.4. Castigatorii premiilor acordate in urma tragerilor la sorti nu pot obtine valoarea premiilor in bani, ci strict premiile 

acordate in cadrul Campaniei, in limita stocului disponibil de premii. 
 
6.5. Valoarea totala bruta  a tuturor premiilor acordate in baza prezentei Campanii este de 1.429.741,97 RON. 
 
6.6. Participantilor la Campanie nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli directe sau indirecte suplimentare, cu exceptia 

cheltuielilor normale de desfasurare a Campaniei (inclusiv costul de consultare a Regulamentului Oficial prin 
intermediul mai multor canale: telefon, internet precum si costul de achizitionare a bunurilor sau serviciilor conform 
art. 5.1). 

 
SECTIUNEA 7. ACORDAREA SI INMANAREA PREMIILOR 
 
7.1. Premiile instant se acoda pe loc de catre un reprezentant al Organizatorului. La momentul acordarii premiilor instant, 

Participantii vor preda unui reprezentant al Organizatorului tichetele castigatoare in vederea scanarii si retinerii 
acestora. Organizatorul isi rezerva dreptul de a nu acorda premiile instant in lipsa remiterii tichetelor castigatoare 
catre reprezentantul Organizatorului. 
 

7.2. In masura in care Participantul nu razuieste tichetul la data achizitiei conform art. 5.2, iar acesta din urma este un 
tichet castigator, Participantul are posibilitatea de a intra in posesia premiului instant cel tarziu la data incetarii 
Campaniei (02.03.2021). Pentru a intra in posesia premiului instant Participantul trebuie sa se deplaseze in orice 
Magazin Participant pana la data incetarii Campaniei si sa solicite acordarea premiului cu respectarea conditiilor 
prevazute de art. 7.1. Dupa data incetarii Campaniei, Participantii care nu si-au revendicat premiile instant nu mai 
au dreptul si nu mai pot ridica pretentii de nicio natura din partea Organizatorului cu privire prezenta Campanie si 
acordarea premiilor din prezenta Campanie. 

7.3. Premiile instant constand in vouchere de reducere pot fi folosite de catre Participanti la cumparaturi viitoare pana 
la data de 10.03.2021, dupa aceasta data voucherele de reducere nu mai pot fi folosite, iar Participantii nu mai au 
dreptul si nu mai pot ridica pretentii de nicio natura din partea Organizatorului cu privire prezenta Campanie si 
acordarea voucherelor.  
 

7.4. Pentru a beneficia de reducerea acordata in baza voucherului, Participantul va prezenta voucherul operatorului casei 
de marcat in vederea scanarii acestuia impreuna cu cardul de fidelitate Penny. In situatia in care voucherul de 
cumparaturi nu este scanat impreuna cu cardul de fidelitate Penny, voucherul nu poate fi folosit. Un voucher de 
cumparaturi poate fi folosit o singura data si va fi retinut de catre operatorul casei de marcat dupa utilizarea acestuia.  
 

7.5. Voucherele de reducere pot fi utilizate indiferent de valoarea cumparaturilor. Voucherele nu pot fi utilizate pentru 
achizitia de tigari, produse din tutun si/sau bauturi alcoolice (denumite in continuare „Produsele Exceptate”). In 
situatia in care cumparaturile contin si Produse Exceptate, reducerea se va acorda strict pentru produsele 
achizitionate care nu sunt Produse Exceptate. In cazul in care reducerea acordata este mai mica de 50 RON, diferenta 
dintre reducerea acordata efectiv si reducerea de 50 RON nu se va mai acorda si nu se va raporta. In cazul in care 
valoarea cumparaturilor este mai mica de 50 RON, utilizatorul voucherului va avea dreptul de a utiliza voucherul 
insa, nu va putea folosi diferenta dintre reducerea efectiv acordata si reducerea de 50 RON.  
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7.6. In vederea desemnarii castigatorilor premiilor prevazute in art. 6.3, Organizatorul prin intemediul Agentiei va 
organiza o extragere aleatorie, dupa cum urmeaza: 
 Participantii inscrisi pe Platforma de campanie vor fi participa la tragerea la sorti prin intermediul codurilor 

de identificare atribuite conform art. 5.4, acestia urmand a fi identificati in baza respectivelor coduri; 
 extragerea castigatorilor si a rezervelor se va face la data de 25.03.2021 (denumita in continuare „Data 

extragerii”), la sediul Organizatorului de catre un reprezentant al Agentiei impreuna cu un reprezentant al 
Organizatorului; 

 tragerea la sorti a castigatorilor si a rezervelor se va realiza prin intermediul unui sistem electronic securizat 
de extragere aleatorie; 

 pentru fiecare premiu prevazut in art. 6.3 se va extrage un castigator si 2 rezerve. 
 

7.7. In cadrul tragerii la sorti pentru acordare premiilor prevazute in art. 6.3 se vor desemna 1.503 castigatori si 3.006 
rezerve, ordinea desemnarii castigatorilor si a rezervelor in functie de tipul de premiu acordat fiind data ordinea 
extragerii, atat castigatorii cat si rezervele urmand a fi supusi/supuse procesului de validare conform prezentului 
Regulament, pentru acordarea / predarea premiului castigat. 
 

7.8. In cazul in care, din orice motiv, oricare dintre castigatorii extrasi nu poate fi validat, atribuirea premiului respectiv 
se va face rezervelor, in ordinea extragerii lor, aceeasi procedura de validare urmand a fi aplicata si rezervelor.  
 

7.9. Pentru evitarea oricarui dubiu, in cazul in care castigatorul unui premiu este invalidat, se va proceda la validarea 
primei rezerve din lista rezervelor extrase pentru premiul respectiv. Un castigator nu va putea fi desemnat castigator 
decat al unui singur premiu in urma tragerii la sorti, chiar daca in urma tragerii la sorti este extras de mai multe ori. 
In cazul in care un Participant inscris in Platforma de Campanie este extras de mai multe ori castigator, acesta va 
primi un singur premiu, in ordinea extragerii. 
 

7.10. In ipoteza in care un premiu nu poate fi acordat din motive independente de Organizator (de exemplu, nici 
castigatorul si nici cele doua rezerve nu au putut fi validate), Organizatorul are dreptul de a anula premiul oferit in 
cardul prezentei Campanii, ramanand la dispozitia acestuia. 
 

7.11. In termen de 5 (cinci) zile lucratoare de la Data extragerii, reprezentantii Agentiei vor contacta telefonic castigatorii 
la numarul de telefon pe care l-au oferit in momentul inscrierii pe Platforma de Campanie, in intervalul orar 09:00-
18:00. Cu aceasta ocazie, castigatorii vor fi instiintati cu privire la premiul castigat si cu privire la modalitatea de 
intrare in posesia premiului, urmand a li se solicita castigatorilor desemnarea unei adrese unde doresc sa le fie livrate 
premiile castigate, cu conditia ca aceasta adresa sa fie pe teritoriul Romaniei. In cazul premiilor constand in 
autovehiculele marca Skoda, castigatorii vor fi informatii cu privire la data si locul de unde pot intra in posesia 
respectivelor premii la momentul contactarii acestora de catre reprezentantii Agentiei. In cazul in care castigatorul 
unui autoturism este in imposibilitatea de a se prezenta in vederea ridicarii premiului castigat, acesta poate 
imputernici o alta persoana in acest sens prin intermediul unei procuri autentice. 
 

7.12.  Reprezentantii Agentiei vor incerca stabilirea contactului telefonic cu fiecare castigator extras, apeland numarul de 
telefon de maximum 5 ori, in 3 zile diferite. Daca, din motive independente de vointa Organizatorului, sau Agentiei 
unul dintre castigatori nu poate fi contactat (are telefonul inchis si/sau numarul de telefon este gresit si/sau apartine 
unei alte persoane si/sau nu raspunde /refuza/se afla in incapacitate/imposibilitate de a intra in posesia premiului), 
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se va apela succesiv la rezerve, in ordinea extragerii lor. Sunt validati de principiu castigatorii /rezervele care au 
putut fi contactati/contactate si identificati/identificate cu respectarea art. 7.11 si 7.12. 
 

7.13. In termen de 30 de zile lucratoare de la data contactarii de catre Agentie a tuturor castigatorilor extrasi in urma 
tragerii la sorti, Agentia va transmite in numele Organizatorului premiile la adresele indicate de catre castigatori 
conform art. 7.11 prin intermediul unei agentii de curierat. 
 

 
7.14. Premiile acordate in urma tragerilor la sorti vor fi inmanate castigatorilor numai in baza unui proces verbal de 

predare-primire a premiului, in care se vor consemna seria si numarul cardului Penny, numele si prenumele 
castigatorului si datele de individualizare ale tipului de premiu castigat; pentru premiile Campaniei care depasesc 
valoarea de 600 RON per premiu, se va consemna si CNP-ul acestuia. Procesul verbal de predare-primire al 
premiului va fi intocmit in doua exemplare in original, din care unul va ramane la castigator si unul va ramane la 
Organizator. 
 

7.15. Premiile constand in autoturismele marca Skoda vor fi predate castigatorilor de catre Organizator impreuna cu toate 
documentele necesare pentru punerea in circulatie a acestuia pe drumurile publice, fara niciun fel de interdictii si/sau 
restrictii de folosire, altele decat cele stabilite expres prin acte normative in vigoare, autototurismele vor fi 
inmatriculate cu numere provizorii valabile 30 de zile. Locatia punerii efective in posesie a autoturismului va fi 
comunicata telefonic castigatorului conform art. 7.11.  
 

7.16. Pentru ca un Participant sa fie validat castigator, trebuie sa indeplineasca concomitent, in mod obligatoriu si fara 
echivoc toate conditiile prezentului Regulament. Neprezentarea cartii de identitate, a cardului Penny, in vederea 
identificarii, si nesemnarea procesului verbal de predare-primire a premiului conduce la neacordarea / nepredarea 
premiului catre castigatori/rezerve, precum si la invalidarea acestora. 
 

7.17. Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru nepredarea / neacordarea premiilor din culpa castigatorilor / 
rezervelor. 
 

7.18. Premiile oferite in cadrul prezentei Campanii nu pot fi inlocuite cu alte beneficii si vor fi puse in posesia 
castigatorilor doar pe teritoriul Romaniei. 
 

7.19. Lista castigatorilor premiilor prevazute in art. 6.3 si premiile castigate de acestia va fi publicata in maximum 30 de 
zile lucratoare de la validarea castigatorilor, cel tarziu pana la data de 13.05.2021, pe website-ul 
https://www.penny.ro/campanii/campanii si pe Platforma de Campanie. 

 
SECTIUNEA 8. RESPONSABILITATE SI RASPUNDERE 
8.1. Prin participarea la Campanie, toti participantii si eventualii castigatori sunt de acord si se obliga sa respecte si sa se 

conformeze tuturor cerintelor si conditiilor impuse de Organizator prin prezentul Regulament Oficial, nerespectarea 
acestora atragand raspunderea personala si exclusiva a participantilor si eventualilor castigatori in cazul in care 
Organizatorul sufera un prejudiciu ca urmare a actiunilor respectivelor persoane. 
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8.2. Organizatorul sau Agentia nu au nicio obligatie de a intretine corespondenta cu solicitantii unor revendicari ce apar 
ulterior termenelor de acordare efective a premiilor, sau dupa termenul de revendicare a premiilor, prevazute in 
prezentul Regulament Oficial.  
 

8.3. Responsabilitatea Organizatorului cu privire la acordarea premiilor este limitata in conformitate cu prevederile 
prezentului Regulament Oficial. 
 

8.4. Organizatorul: 
 nu este raspunzator pentru calitatea premiilor oferite in cadrul acestei Campanii si nu acorda termen de 

garantie de utilizare pentru acestea, cu exceptia produselor pentru care Organizatorul este obligat sa 
garanteze calitatea acestora; 

 nu este raspunzator pentru deteriorarea, disparitia sau sustragerea premiilor dupa momentul preluarii lor de 
catre castigator; 

 este exonerat de catre castigatori, acordul de vointa al acestora fiind dat prin simpla participare la prezenta 
Campanie, de orice raspundere pentru toate prejudiciile suferite de catre castigatori in legatura cu premiile, 
ulterior momentului preluarii acestora, indiferent de natura acestor prejudicii, incluzand dar fara a se limita 
la, vatamari corporale si/sau vatamari ale sanatatii, respectiv vatamari sau daune aduse patrimoniilor; 

 nu este raspunzator de eventualele prejudicii sau daune cauzate de catre castigatori unor terti in legatura cu 
premiile, indiferent de natura acestor prejudicii; 

 isi rezerva dreptul de a redistribui premiile sau de a nu le mai distribui in cazul in care acestea nu pot fi 
inmanate catre castigatori/rezerve din culpa acestora din urma. 
 

8.5. Ulterior intrarii in posesie a autoturismelor, castigatorilor le revin toate responsabilitatiile si obligatiile conform 
legislatiei aplicabile in Romania, cat si responsabilitatea intretinerii premiului la standardale legale, Organizatorul 
fiind absolvit de orice raspundere ulterior acordarii oficiale a premiului, de exemplu, insa fara a se limita la: costuri 
inmatriculare si inregistrare a autovehiculelor, asigurare de raspunde civila auto, costuri inspectia tehnica periodica, 
costuri modificare si/sau schimbare carte verde si certificat de inmatriculare. Pentru evitarea oricarui dubiu, 
inmatricularea autovehiculului in termenul legal, precum si plata taxelor legale legate de aceasta, ii revin 
castigatorului si nu Organizatorului. Dupa predarea autoturismelor, Organizatorul nu va fi responsabil de niciun 
eveniment cu privire la premiile acordate, evenimente precum accidente rutiere, incalcari ale legislatiei rutiere sau 
alte asemenea. 
 

8.6. Organizatorul nu isi asuma nicio raspundere pentru premiile acordate si nu va fi parte in litigiile referitoare la/in 
legatura cu premiile acordate conform prezentei Campanii. Toate litigiile referitoare la/in legatura cu premiile 
acordate conform prezentei Campanii nu vor influenta principiul conform caruia Organizatorul Campaniei va acorda 
premiul persoanei validate in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial. 
 

8.7. Participarea la aceasta Campanie implica acceptul castigatorilor ca numele lor sa fie facute publice. 
 
SECTIUNEA 9. PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

9.1.    In ceea ce priveste emiterea, beneficierea si folosirea taloanelor razuibile nu se proceseaza date cu caracter personal, 
altele decat cele necesare dobândirii cardului de fidelitate PENNY, avand in vedere ca acestea nu se pot obtine fara 
indeplinirea conditiilor mentionate la art 5.1. 
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9.2.  Informatiile referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum si cu privire la drepturile participantilor in 
ceea ce priveste prelucrarea datelor se regasesc in Anexa nr. 1 la prezentul Regulament. 

 
SECTIUNEA 10. TAXE SI IMPOZITE 
10.1. Organizatorul nu este raspunzator pentru plata altor taxe, impozite sau a altor obligatii fiscale cu exceptia 

impozitului cu retinere la sursa aplicabil veniturilor obtinute din premii si din jocuri de noroc definite la art.108 din 
L227/2015 privind Codul Fiscal .  

Organizatorul are    obligatia  sa calculeze, retina si plateasca  la bugetul de stat pana in data de 25 a lunii celei in care a 
fost retinut, impozitul aferent veniturilor din premii obtinute de castigatori ce indeplinesc criteriile de impozitare 
mentionate  la art.110 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal 

 
SECTIUNEA 11. INCETAREA CAMPANIEI 
11.1. Prezenta Campanie poate inceta inainte de termen in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora, 

inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a continua prezenta 
Campanie sau prin intentia Organizatorului manifestata conform art. 3.4. 

 
SECTIUNEA 12. LITIGII 
12.1. In cazul unor potentiale litigii aparute intre Organizator, Agentie si Participantii la Campanie, acestea vor fi 

solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate in litigiu 
se vor adresa pentru solutionare instantelor competente romane. 

 
Organizator 
Rewe Romania SRL  
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Anexa nr. 1 
Informatii cu privire la prelucrarea de date cu caracter personal 

 
 

1. Date privind Operatorul de date cu caracter personal si imputernicitul Supercard Solutions & Services SRL 
In vederea desfasurarii Campaniei, datele cu caracter personal ale Participantilor, precum si ale Castigatorilor vor fi 
prelucrate de catre: 

 
REWE ROMANIA S.R.L., cu sediul social in Com. Stefanestii de Jos, str. Busteni nr. 7, Judetul Ilfov, inregistrata 
la Registrul Comertului sub nr. J23/886/2005, C.U.I. 13348610, reprezentata prin Daniel Gross, in calitate de 
administrator (denumita in continuare „Operatorul“ sau ”REWE”). 
 
prin intermediul SUPERCARD SOLUTIONS & SERVICES SRL, cu sediul social in Bucuresti, Bd. General Vasile 
Milea nr. 2H, et. 1, cam. 3 si 4, sector 6, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J40/12104/2010, C.U.I. 
27799873, (denumita in cele ce urmeaza „Imputernicit”) 
 

2. Categorii de date cu caracter personal 
In cadrul Campaniei, Operatorul va colecta urmatoarele categorii de date cu caracter personal 
 

Categoria de 
persoane 
vizate 

Date cu caracter personal 

Participant Nume, prenume, apelativ de gen (domnul/doamna), numar de telefon, adresa de 
e-mail, adresa de livrare a premiului (strada, blocul, scara, etajul, apartamentul, 
localitatea, sectorul, judetul, codul postal), data nasterii, date aferente cardului de 
fidelitate PENNY (inclusiv tipul (fizic/digital) si seria cardului, precum si 
magazinul PENNY frecventat), cod unic bon fiscal eligibil,  numarul de bonuri 
inscrise de un participant, codul unic de identificare atribuit fiecarui participant 
pentru extragerea din tombola, iar optional acordurile cu privire la primirea 
ofertelor publicitare personalizate/nepersonalizate pe e-mail, telefon si/sau posta 
precum si acordul pentru actualizarea datelor de pe cardul de fidelitate PENNY. 

Castigator Suplimentar fata de datele pentru participanti, va fi prelucrata vocea si semnatura 
de pe documentul de transport AWB/Proces-verbal de predare-primire. 
Pentru castigatorii premiilor mai mari de 600 de lei, va fi prelucrat si CNP-ul. 
Pentru castigatorii marilor premii ce constau in automobile, vor fi prelucrate toate 
datele cu caracter personal necesare transcrierii dreptului de proprietate 

 
 
Furnizarea datelor cu caracter personal enumerate pentru Participanti este necesara in vederea participarii la Campanie. 
Refuzul furnizarii lor va avea drept consecinta imposibilitatea inscrierii si participarii la Campanie si ca atare, 
imposibilitatea castigarii premiilor Campaniei.  
Optional fiecare participant poate efectua modificarea preferintelor privind primirea de oferte publicitare personalizate 
sau nepersonalizate, precum si acordul pentru actualizarea datelor de pe cardul de fidelitate PENNY cu cele mentionate 
in formularul de inscriere. 
 
Pentru confirmarea inscrierii in Campanie, vom folosi procesul “Double-Opt-In”, si implicit numarul dvs. de telefon 
pentru a va confirmara inregistrarea, ea fiind finalizata doar in momentul in care veti primi mesajul de confirmare prin 
“SMS” impreuna cu codul unic de inregistrare pentru extragerea de premii. 
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Codul numeric personal va fi colectat doar in cazul castigatorilor pentru care Operatorul este obligat la retinerea si 
virarea impozitului din premii, conform reglementarilor fiscale in vigoare. Vocea castigatorilor inregistrata in 
convorbirile telefonice este prelucrata exclusiv pentru scopul utilizarii convorbirilor telefonice ca mijloace de proba 
in eventualele contestatii in legatura cu procesul de validare a castigatorilor si de inmanare a Premiilor oferite in 
Campania promotionala. 
 
In plus, pentru castigatorii Marilor Premii, constand in cate un autoturism Skoda Octavia, Operatorul va colecta de la 
castigator toate datele necesare transcrierii dreptului de proprietate, inclusiv o copie dupa cartea de identitate, pentru 
intocmirea documentatiei necesara pentru intrarea in posesia premiului.  
Furnizarea datelor cu caracter personal enumerate pentru Castigatori este necesara in vederea participarii la Campanie. 
Refuzul furnizarii lor va avea drept consecinta imposibilitatea acordarii premiilor Campaniei. 

 
3. Scopul prelucrarii  

Datele cu caracter personal ale persoanelor vizate vor fi prelucrate de catre Operator in vederea:  
a) organizarii si desfasurarii Campaniei;  
b) desemnarii si validarii castigatorilor;  
c) atribuirii premiilor si indeplinirii obligatiilor legale, inclusiv cele fiscale si financiar contabile ale 

Operatorului. 
 
In vederea indeplinirii obligatiilor legale care ii revin, Operatorul va publica numele si prenumele participantilor 
castigatori ai Campaniei pe www.penny.ro. Convorbirile telefonice care contin date personale ale Participantilor la 
Campanie vor fi inregistrate pentru a putea fi utilizate ca mijloace de proba în eventualele contestatii in legatura cu 
procesul de validare a castigatorilor si de inmanare a premiilor oferite în Campanie. 

 
4. Temeiul juridic al prelucrarii  

Datele cu caracter personal ale Participantilor la Campanie vor fi prelucrate in temeiul contractului reprezentat de 
Regulamentul Campaniei (art. 6 alin. 1 litera b) din GDPR), al obligatiilor legale care revin in sarcina Operatorului in 
calitate de Organizator al Campaniei (art. 6 alin. 1 litera c) din GDPR) si in scopul intereselor legitime urmarite de 
catre Organizator (art. 6 alin. 1 litera f) din GDPR). 
 
Interesul legitim al Organizatorului consta in organizarea si desfașurarea Campaniei, prevenirea și combaterea 
fraudelor, solutionarea plangerilor legate de desfasurarea Campaniei, promovarea caștigatorilor, realizarea diverselor 
raportări, analize și studii statistice cu privire la campaniile de marketing organizate și succesul acestora, constatarea, 
exercitarea și apărarea drepturilor și intereselor Organizatorului, cresterea activitatii Organizatorului prin campanii de 
marketing (art. 6 alin. (1) lit. f) din GDPR). 
 
Publicarea listei castigatorilor pe website-ul www.penny.ro se va face in temeiul obligatiei noastre legale (art. 6 alin. 
1. litera c) GDPR) de asigurare a transparentei si informarii participantilor la Campanie cu privire la finalizarea acesteia 
prin desemnarea castigatorilor si acordarea premiilor.  
 
Publicarea listei se va face cu respectarea principiului minimizarii datelor. Inregistrarea si stocarea convorbirilor 
telefonice care contin date personale ale participantilor la Campanie se vor realiza in temeiul interesului legitim al 
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Operatorului constand in dreptul de a preconstitui eventuale dovezi privind modul de comunicare cu participanții 
pentru procesul de validare și inmanare a premiilor.  
 

5. Destinatarii datelor cu caracter personal  
Datele cu caracter personal colectate in cadrul Campaniei de catre Operator vor fi dezvaluite Imputernicitului 
Operatorului – Supercard Solutions & Services SRL, firmei de curierat, notarului public care va efectua extragerea 
castigatorilor, precum si celorlalti imputerniciti, furnizori de servicii implicati in organizarea si derularea Campaniei 
(ex.: consultanti, furnizori de servicii IT etc.). In plus datele pot fi dezvaluite si autoritatilor, in cazurile in care 
Operatorul trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia in vigoare. Numele si prenumele participantilor 
castigatori ai Campaniei vor fi de asemenea publicate pe www.penny.ro. 
 

6. Perioada de stocare a datelor cu caracter personal  
Datele cu caracter personal ale Participantilor declarati necastigatori vor fi stocate timp de 60 de zile de la incheierea 
Campaniei.  
Datele cu caracter personal ale castigatorilor vor fi stocate conform prevederilor legale aplicabile in materie financiar-
contabila, respectiv pentru o perioada de 10 ani de la data incheierii exercitiului financiar in care a avut loc plata 
impozitului din premii. Numele si prenumele participantilor castigatori ai Campaniei vor fi publicate pe www.penny.ro 
pentru o perioada de 12 luni. Inregistrarile convorbirilor telefonice vor fi pastrate pentru o perioada de 3 ani de la data 
inregistrarii acestora. La expirarea perioadei de stocare a datelor cu caracter personal, Operatorul va sterge/distruge 
aceste date de pe mijloacele de prelucrare si stocare, impunand Imputernicitului/ Imputernicitilor obligatii similare.  
 

7. Drepturile persoanelor vizate  
 În conformitate cu dispozițiile aplicabile în ceea ce privește datele cu caracter personal, vă informăm că aveți 
următoarele drepturi, care pot fi exercitate prin adresarea unei cereri în acest sens utilizând datele de contact indicate 
mai jos: 
a) Dreptul de acces la datele cu caracter personal prelucrate, însemnând dreptul dvs. de a obține din partea 
Organizatorului o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care vă privesc și, în caz afirmativ, 
accesul la datele respective și condițiile în care sunt prelucrate (inclusiv scopul prelucrării, categoriile de date 
prelucrate, destinatarii datelor); 
b) Dreptul de a solicita rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal, însemnând dreptul dumneavoastră 
de a solicita rectificarea datelor cu caracter personal inexacte sau completarea datelor incomplete. 
De asemenea, dreptul la ștergerea datelor dvs. cu caracter personal poate fi exercitat în anumite circumstanțe prevăzute 
de legea aplicabilă, incluzând: situația în care datele cu caracter personal nu mai sunt necesare în legătură cu scopurile 
prelucrării, situația în care persoana vizată se opune la prelucrare și nu există alte interese legitime care să prevaleze 
pentru prelucrare, situația în care datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal. 
c) Dreptul de a solicita restricționarea prelucrării, însemnând dreptul dvs. de a obține din partea Organizatorului 
restricționarea prelucrării în următoarele cazuri: (i) contestați exactitatea datelor (restricționarea va opera atât timp cât 
este necesar operatorului să verifice acuratețea datelor cu caracter personal); (ii) prelucrarea este ilegală și dvs. vă 
opuneți ștergerii datelor solicitând în schimb restricționarea utilizării lor; (iii) operatorul nu mai are nevoie de datele 
cu caracter personal în scopurile mai sus menționate, dar dvs. solicitați datele cu caracter personal pentru constatarea, 
exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; sau (iv) dvs. v-ați opus prelucrării, pentru intervalul de timp în care 
operatorul verifică dacă drepturile legitime ale Operatorul prevalează asupra drepturilor dvs.; 
d) Dreptul de a vă opune prelucrării, însemnând dreptul dvs. de a vă opune prelucrării din motive legate de situația 
particulară în care vă aflați, atunci când prelucrarea (i) se întemeiază pe interesele legitime ale operatorului sau ale 
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unei terțe părți, inclusiv în cazul activităților de profilare bazate pe acest temei ori (ii) în măsura în care este aplicabil, 
este realizată în scopul comunicărilor de marketing direct, implicând crearea de profiluri; 
e) Dreptul de a nu fi supus unei decizii automate, inclusiv profilare; 
f) Dreptul la portabilitatea datelor, însemnând dreptul dvs. de a solicita mutarea, copierea sau transferul datelor dvs. 
existente în baza de date a operatorului către o altă bază de date, într-un format structurat, utilizat în mod curent și care 
poate fi citit automat, în cazul în care prelucrarea se bazează pe un contract și este efectuată prin mijloace automate; 
g) Dreptul de a depune plângere în fața Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter 
Personal și de a vă adresa instanțelor de judecată competente. 
 
în considerarea dispozițiilor legale aplicabile, REWE Romania a desemnat un Ofițer de Protecția Datelor (denumit si 
DPO sau Data Protection Officer). Detaliile de contact ale acestuia sunt următoarele: 
Email: protectiadatelor@penny.ro 
Adresa de corespondență: com. Ștefăneștii de Jos, sat Ștefăneștii de Jos, Str. Bușteni, nr. 7, jud. Ilfov, Romania. 
 

8. Protectia datelor cu caracter personal apartinand copiilor  
Intrucat la Campanie pot participa exclusiv persoanele fizice cu varsta de minim 18 ani la data inceperii Campaniei, 
nu vor fi prelucrate si stocate date apartinand persoanelor cu varsta mai mica de 18 ani. In situatia in care Operatorul/ 
un Imputernicit primeste date cu caracter personal apartinand persoanelor cu varsta mai mica de 18 ani, aceste date 
vor fi imediat sterse/ distruse de pe mijlocele de prelucrare si stocare ale Operatorului/ Imputernicitului. In cazul in 
care un parinte sau un titular al autoritatii parintesti notifica prelucrarea unor date cu caracter personal apartinand unor 
persoane cu varsta mai mica de 18 ani, Operatorul va sterge/ distruge imediat aceste date de pe mijlocele de prelucrare 
si stocare.  
 

9. Securitatea datelor cu caracter personal  
Operatorul se obliga sa implementeze masuri tehnice si organizatorice adecvate in vederea asigurarii unui nivel de 
securitate corespunzator datelor cu caracter personal apartinand participantilor la Campanie. Operatorul se obliga sa 
impuna Imputernicitului obligatii similare. La evaluarea nivelului adecvat de securitate se va tine seama in special de 
riscurile prezentate de prelucrarea datelor cu caracter personal, generate in special, in mod accidental sau ilegal, de 
distrugerea, pierderea, modificarea, divulgarea neautorizata sau accesul neautorizat la datele cu caracter personal 
transmise, stocate sau prelucrate.  
 

10. Modificarea Anexei nr. 1 privind prelucrarea datelor cu caracter personal  
Operatorul are dreptul de a modifica prezenta Anexa la Regulament oricand pe durata desfasurarii Campaniei, numai 
in cazul in care se descopera masuri mai eficiente pentru protejarea si securizarea datelor cu caracter personal ale 
persoanelor vizate si fara a afecta drepturile si libertatile acestora. Orice astfel de modificare va fi publicata pe site-ul 
Operatorului si/ sau al Campaniei, respectiv va fi adusa la cunostinata Participantilor prin aceleasi mijloace prin care 
au fost incunostintate cu privire la Regulament.  
 

11. Alte prevederi  
Datele personale ale participantilor la Campanie vor fi prelucrate in conformitate cu legislatia aplicabila in domeniul 
protectiei datelor cu caracter personal, inclusiv in conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679/2016 privind 
protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a 
acestor date. 
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ACT ADITIONAL NR. 1 LA REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE 
„La PENNY, 1 din 3 e cu noroc” 

 
 
 

REWE ROMANIA SRL, cu sediul social in Com. Stefanestii de Jos, str. Busteni nr. 7, Judetul Ilfov, inregistrata 
la Registrul Comertului sub nr. J23/886/2005, Cod Unic de Inregistrare 13348610, reprezentata legal prin 
administrator, Raffaele Balestra, in calitate de organizator al Campaniei  „La PENNY, 1 din 3 e cu noroc” 
(“Campania”), desfasurata in perioada 03.02.2021 - 02.03.2021, 
 
Avand in vedere ca din motive tehnice siteul https://penny.ro/1din3-e-cu-noroc nu poate fi accesat si conform Art. 
1.5. din Regulament, s-a decis modificarea Regulamentului Oficial al Campaniei, astfel: 

 
ART. 1 Modificarea art. 1.3.din Regulamentul Oficial al Campaniei: 
 

1.3. Regulamentul Oficial este intocmit si va fi facut public conform legislatiei aplicabile din Romania prin 
publicarea pe site-urile https://www.penny.ro/campanii/campanii, https://www.penny.ro/pagina/unu-din-trei-e-
cu-noroc sau din homepage-ul site-ului penny.ro (denumit in continuare „Platforma de campanie”), fiind 
disponibil in mod gratuit oricarei persoane prin accesarea site-urilor mentionate mai sus sau prin transmiterea 
unei solicitari scrise prin posta, in atentia Organizatorului, la adresa mentionata la punctul 1.1 de mai sus. 
 
 

Restul prevederilor Regulamentului Oficial de desfasurare a Campaniei care nu sunt afectate de prezentul Act 
Aditional raman neschimbate. 
 
 

 
Organizator 
Rewe Romania SRL 
Prin Administrator 
Raffaele Balestra 

 


