
 Perioada Promotiei 
01.10.2022 – 01.03.2023 



TALON PARTICIPARE Produsele participante la promoție și care fac obiectul campaniei  
cu premii Sezon de recoltat profit sunt:NUME / PRENUME

SOCIETATEA COMERCIALĂ

TELEFON

LOCALITATE / JUDEŢ

ADRESĂ DE E-MAIL NR. PUNCTE *

SEMnĂTURA pARTICIpAnT **

Participantul va beneficia de opţiunea 
de a primi premiul de pe nivelul 
corespunzător de puncte  sau poate 
cumula premii de pe nivele inferioare, 
inclusiv poate multiplica același 
premiu de câte ori dorește, în funcţie 
de numărul de puncte disponibile, cu 
exceptia premiilor aferente nivelului I.

Imaginile produselor sunt cu titlu de 
prezentare și nu atrag responsabilitatea 
Chemark Rom. Marca premiilor poate fi 
schimbată cu altă marcă de producător 
în cazul în care la închiderea prezentei 
Promoţii nu sunt disponibile mărcile 
anunţate în prezentul pliant la dealerul 
autorizat/ importatorul direct. Marca sau 
modelul produselor oferite ca premii pot fi 
înlocuite cu modele superioare din punct 
de vedere calitativ și dotări, disponibile pe 
piaţă la închiderea Promoţiei.  

Regulament campanie disponibil pe 
www.chemarkrom.ro

* Numărul de puncte va fi completat de către un reprezentant Chemark Rom 
** Participantul își va exprimă opţiunea în ceea ce privește premiul ales prin bifarea 
produsului dorit și aplicarea semnăturii pe talonul de participare, primit anterior de la un 
reprezentant zonal Chemark Rom. 

MAGMA TRIPLE WG

Produsele microambalate Chemark Rom



4puncte

NivELUL i

Friteuză Fără 
uLEI PhILIPs 
AIRfRyER 

4puncte

NivELUL i

PhILIPs huE  
sET 3 bECuRI 

6puncte

NivELUL ii

Troler samsonite

6puncte

NivELUL ii

Lampă portabilă  
Philips huE GO 
+ Bandă led Philips Hue 
2 m (pentru interior)

10puncte

NivELUL iii

Căști Bose

10puncte

NivELUL iii

Panou Philips huE 

Alege 
ce îţi 
plAce
Pentru a alege un produs, bifaţi 
cu “X” în chenarul corespunzător 
produsului dorit. 

1 punct Chemark Rom 
= 6.000 RON (fără TVA)

Exemplu:

sau

sau

sau



32puncte

NivELUL v

TV Oled smart  
Philips Ambilight 139 cm 

18puncte

NivELUL iv

Aplică tavan 
Philips huE Centris 
+ Lampă de birou 
Philips Signe

18puncte

NivELUL iv

Boxă Wifi Bose

32puncte

NivELUL v

Aspirator vertical  
Dyson V15

sau

sau



Declaraţie de consimţământ

Te informăm că din 25.05.2018 a intrat în vigoare Regulamentul General de Protecţie a Datelor 
(UE) nr. 679/2016 (prescurtat GRDP) privind  protecţia persoanelor fizice în ceea ce privește 
prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulaţie a acestor date.
Noi, Chemark Rom SRL cu sediul în Mun. Brașov, str. C-tin Brâncoveanu nr. 34, bl. 15, sc. A, 
ap. 5, Judeţ Brașov, înregistrată la Oficiul registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Brașov 
sub nr. J08/1731/1997, având CUI 10041768, denumita în continuare „Societatea”,  prelucrăm 
datele personale de pe acest chestionar  numai cu acordul tău, în următoarele scopuri și pentru 
perioada ce urmează:

Dreptul la acces Adică, dreptul tău de a primi o confirmare că datele tale cu caracter 
personal au fost sau nu prelucrate de către operator

Dreptul la 
rectificare 

Adică, dreptul tău de a obţine de la operator, rectificarea datelor  cu 
caracter personal inexacte sau incomplete.

Dreptul la 
restricţionare Adică,  dreptul tău de a obţine de la noi restricţionarea prelucrării

Dreptul la 
portabilitate 

Adică, dreptul tău de a obţine de la noi datele tale pe care ni le-ai 
încredinţat, date pe care tu poţi oricând să le transmiţi altui partener. 

Dreptul de a fi uitat Adică, dreptul tău de a ne cere ștergerea informaţiilor pe care ni le-ai 
încredinţat. 

Dreptul de a revoca 
consimţământul Adică dreptul tău de a-ţi retrage consimţământul dacă te razgândești 

și nu mai dorești să păstrăm legătura.

Îţi mai aducem la cunoștinţă următoarele drepturi pe care le ai în calitate de persoană vizată: 

Scopul prelucrării Perioadă păstrare

Pentru furnizarea de informaţii referitoare la campaniile de 
marketing, oferte speciale, evenimente.

60  luni 

Comunicari periodice de tip newsletter și/ sau alte forme de 
publicitate.

60  luni

Asistenţă personală directă privind utilizarea produselor noastre. 60  luni

ACORD PENTRU furnizarea de informaţii REfERITOARE LA 
CAMPANIILE DE MARkETING, OfERTE SPECIALE, EvENIMENTE: 

 SUNT DE ACORD  NU SUNT DE ACORD 

Doresc să fiu contactat prin:

 e-mail   newsletter   SMS 
 

 telefon  platforme 
                                                                                                                 social media

ACORD PENTRU fURNIZAREA DE INfORMAŢII
PRIvIND CAMPANIA

“Sezon de reCoLTaT ProfiT”

 SUNT DE ACORD  NU SUNT DE ACORD 

Doresc să fiu contactat prin:

 e-mail   SMS 
 

 telefon 

În cazul în care mai ai întrebări legate de această declaraţie de 
consimţământ sau de protecţia datelor de către Societate în general, te 
rugăm să ne contactezi la adresa de e-mail: gdpr@chemarkrom.ro
Pentru mai multe detalii referitoare la prelucrarea datelor cu caracter 
personal va rugam sa accesaţi site-ul Autorităţii Naţionale de Supraveghere 
a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal - www.dataprotection.ro

vă mulţumim.

 
Data ..............................                         Semnătura ..............................

În cele ce urmează, te rugăm să îţi exprimi opţiunea privind prelucrarea 
datelor tale personale pentru scopurile arătate:


