
REGULAMENT OFICIAL 
Tombola partenerilor din cadrul evenimentului Gala Financial Intelligence Awards 

Perioada: 01 – 8 decembrie 2021 
 
Prezentul Regulament (denumit in continuare „Regulamentul Oficial”) are scopul de a informa Participantii cu 
privire la termenii si conditiile de desfasurare a tombolei initiate de Organizator. Participantii sunt persoanele 
fizice care indeplinesc conditiile de eligibilitate prevazute in Regulamentul Oficial. 
 
1. ORGANIZATOR 

1.1 Organizatorul Tombolei partenerilor (denumita în cele ce urmeaza „Tombola”) este FINTELLIGENCE PRESS 
SRL, cu sediul social in Bucuresti, Strada Cpt. Av. Demetriade Gheorghe nr. 5, ap. 4, sector 1, 
J40/11910/22.08.2018, CUI RO39768471, reprezentata de Geanina Vodă, in calitate de Administrator, 
(denumita în cele ce urmeaza “Organizatorul”). 
1.2 Prin simpla participare la tombola, Participantii declara ca vor respecta termenii si conditiile prezentului 
Regulament Oficial, potrivit celor mentionate in cuprinsul sau. 
 
2. LOCUL DE DESFASURARE A TOMBOLEI 
2.1 Inscrierea la tombola se face gratuit pe site-ul www.financialintelligence.ro, in sectiunea dedicată 
evenimentului Financial Intelligence AWARDS GALA, editia 2021, iar extragerea se va face in cadrul 
evenimentului menționat. 
 
 
3. PERIOADA DE DESFASURARE A TOMBOLEI 
3.1 Tombola va fi organizata in perioada  1 – 8 decembrie 2021. Dupa incetarea Tombolei, indeplinirea 
conditiilor mentionate in prezentul Regulament Oficial nu mai confera dreptul de a participa la aceasta. Perioada 
de inscriere este 1 - 8 decembrie pana la ora 19:00, iar extragerea se va face in data de 8 decembrie.  
 
4. DREPTUL DE PARTICIPARE 
4.1 Conditii de eligibilitate. 
La aceasta Tombola poate participa orice persoana fizica care indeplineste cumulative urmatoarele conditii, si 
care va fi denumita participantul: 
a) Are domiciliul sau resedinta in Romania; 
b) A implinit varsta de 18 ani; 
c) Completeaza formularul de participare disponibil pe site-ul www.Financialintelligence.ro, in sectiunea 
dedicata evenimentului, in perioada 1- 8 decembrie 2021, pana cel tarziu la ora 19; 
d) Este angajat la una din companiile partenere Financial Intelligence, exceptand cazul in care este angajat al 
companiei care acorda premiul. 
4.2 Prin exceptie, pot participa la tombola persoanele prezente fizic la eveniment care introduc o carte de vizita 
in bolul de extragere.  
4.3. Nu pot participa la tombola angajatii Organizatorului. 
 
5. MECANISMUL SI PREMIILE TOMBOLEI 
5.1 Premiile Tombolei sunt: 

✓ Cellini: Colier Maria Granacci - Trust - din aur alb 18k cu diamante  
✓ FREYWILLE: Colier Halfmoon din setul Hope colectia Hommage a Gustav Klimt 
✓ Clinica Slim Fit For Life by Ilona Grigore: 10 vouchere reprezentând servicii de infrumusetare  

http://www.financialintelligence.ro/
https://financialintelligence.ro/financial-intelligence-hall-of-fame-awards-gala-2021/#online


5.2 Toate persoanele care indeplinesc cumulativ conditiile mentionate la sectiunea 4 sunt automat inscrise in 
Tombola partenerilor pentru castigarea unuia dintre premiile oferite. 
 
La finalul perioadei inscrierilor, participantii, care respecta conditiile de la sectiunea 4, vor fi inscrisi pe biletele 
individuale care se vor introduce intr-un bol si se va extrage, in mod aleatoriu, castigatorii, in timpul 
evenimentului.  
 
5.3 Extragerea castigatorilor Tombolei se va face in data de 8 decembrie 2021. 
 
5.4 Castigatorii vor fi contactati printr-un mesaj privat in perioada 8 – 20 decembrie 2021, de maximum 2 ori. 
Premiile vor fi ridicate de la adresa Str. Capitan Gheorghe Demetriade nr. 5, sector 1, Bucuresti, de catre 
castigatori. 
 
5.5 Premiile oferite in Tombola nu pot fi inlocuite cu alte bunuri ori servicii. 
 
5.6 Orice eroare in datele furnizate de catre Participanti (inclusiv de Participantii declarati castigatori) nu atrage 
raspunderea Organizatorului. Pe cale de consecinta, Organizatorul nu are niciun fel de obligatie in cazul furnizarii 
de catre Participanti a unor date eronate care au dus la imposibilitatea acordarii in conditii normale a premiului. 
 
5.7 In situatia descoperirii de catre Organizator a unei / unor fapte cu privire la care exista suspiciuni intemeiate 
de frauda, se va proceda dupa cum urmeaza: 
a) daca fapta este descoperita anterior acordarii premiului, atunci Organizatorul are dreptul sa elimine persoana 
care a savarsit frauda din cadrul Participantilor; 
b) daca fapta este descoperita ulterior acordarii premiului, Organizatorul este in drept sa solicite persoanei care 
a savarsit frauda returnarea premiului 
 
6. LITIGII 
6 Prezentul Regulament este guvernat de legislatia romana. Daca una dintre clauze va fi declarata nula, celelalte 
clauze nu vor fi afectate si vor continua sa fie valabile si aplicabile in conformitate cu legislatia romana. 
Eventualele litigii aparute intre Organizator si Participantii la Tombola se vor rezolva pe cale amiabila. In cazul 
in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti competente din Municipiul 
Bucuresti. 
 
 
7. SUSPENDAREA/INCETAREA TOMBOLEI 
7 Tombola va putea fi suspendata ori poate inceta inainte de data stabilita in art. 3.1 din prezentul Regulament 
Oficial în caz de forta majora, in cazul in care continuarea sa ar incalca o prevedere legala, precum si in cazul 
imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a continua Tombola. Intr-un astfel de 
caz, Organizatorul va anunta participantii cu 1 zi inainte de suspendare/incetarea efectiva. 
 
8. CONFIDENTIALITATEA SI PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 
8.1 Prin prezentul Regulament Oficial, Organizatorul se obliga sa respecte prevederile legislatiei privind 
protectia datelor cu caracter personal respectiv, ale Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European 
si al Consiliului din data de 27.04.2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea 
datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE 
(,,GDPR’’) aplicabil incepand cu 25.05.2018. 
 



8.2 Datele cu caracter personal prelucrate in scopurile mentionate la pct. 9.1 sunt: numele, prenumele, email, 
nr. de telefon si companie. Refuzul furnizarii acestora atrage imposibilitatea participarii la Tombola sau al 
castigarii premiilor. 
 
8.3 Datele cu caracter personal colectate in cadrul acestei Tombole nu vor fi dezvaluite catre terti, cu exceptia 
cazurilor in care Organizatorul trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia in vigoare sau persoanelor 
imputernicite de Organizator implicate in organizarea prezentei Tombole. 
 
8.4. Datele cu caracter personal ale Persoanelor vizate vor fi stocate pe durata necesara organizarii Tombolei, 
precum si ulterior in vederea indeplinirii obligatiilor legale care incumba Organizatorului inclusiv obligatiilor in 
materie fiscala si in materia arhivarii. 
 
8.5 Persoana vizata beneficiaza de urmatoarele drepturi: dreptul la informare, dreptul de acces, dreptul la 
rectificare, dreptul la ștergerea datelor (”dreptul de a fi uitat”), dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul de 
opozitie, dreptul de a nu fi subiectul unei decizii individuale automate, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul 
de a depune plangere la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal si in 
fata instantei. Persoana vizata poate exercita aceste drepturi prin transmiterea unei cereri scrise, datate si 
semnate prin e-mail: office@financialintelligence.ro. 
 
8.6 Prin participarea la Tombola, Participantii confirma ca au primit informatii privind prelucrarea datelor lor cu 
caracter personal de catre Organizator,  astfel cum sunt prevazute in prezentul document. 
 
 

Organizator  
 

FINTELLIGENCE PRESS SRL 
 

Geanina Vodă 
Administrator 
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