
 

Regulament tombolă "Castigă o bucătărie" 
 

Secțiunea 1. Organizatorul tombolei  
 
Tombola este organizată de:  
S.C. ALBEDRA RESIEDENTIAL S.A., persoană juridică română cu sediul social în Arad, str. Bicaz, nr. 1-
5, Cladire birouri, apart./birou nr. 3, jud. Arad, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe 
lângă Tribunalul Arad sub nr. de inregistrare J02/1971/2019, având Cod Unic de Înregistrare 
RO39481902, Cond IBAN RO 42 BREL 0002 0025 6128 0100, deschis la Libra Internet Bank, adresa e-
mail corespondenta: office@albedra.ro, reprezentată legal prin Administrator Tiberiu Orza, denumită 
în cele ce urmează Organizatorul.  
 
Tombola se va derula conform prevederilor prezentului Regulament, care este obligatoriu pentru toți 
participanții.  
 
Organizatorul iși rezervă dreptul de a modifica sau schimba regulamentul, cu obligația de a anunța 
publicul în mod oficial, în aceeași maniera în care a facut și informarea inițială, cel târziu cu 48h înainte 
de 31.07.2022. 
 
Secțiunea 2. Locul și durata desfășurării tombolei  
 
Tombola se va desfășura în perioada 1 iunie – 10 august 2022 și presupune includerea automată a 
tuturor clienților care vor semna o promisiune de vânzare pentru un apartament cu 2 camere, 3 
camere sau tip penthouse, în perioada 1 iunie - 31 iulie. Pentru ca un client să fie declarat eligibil în 
concurs trebuie să aibă o promisiune de vânzare semnată până la data de 31 iulie 2022.  
 
Secțiunea 3. Drepturi și condiții de participare  
 
Tombola este accesibilă tuturor persoanelor fizice care au atins vârsta majoratului, indiferent de 
naționalitate, domiciliu, rasă, sex sau religie, cu rezidența in Uniunea Europeană, care respectă 
condițiile prezentului Regulament pentru a-și valida participarea. Nu pot participa angajați ai 
Organizatorului și nici rudele de gradul I ale acestora.  
 
Participarea la această tombolă are valoare de acceptare integrală, liber consimțită și în afara oricarei 
constrângeri a prevederilor prezentului Regulament. Dreptul de participare aparține în exclusivitate 
participantului care îndeplinește condițiile impuse de Regulament. Dreptul de participare la tombolă 
este anulat automat în situația în care o persoană furnizează date sau informații false, eronate sau 
necorespunzătoare în completarea datelor personale.  
 
Fiecare participant are dreptul la un număr de înscrieri la tombolă egal cu numărul apartamente 
achiziționate în baza unei promisiuni de vânzare semnate. Participanții raspund de corectitudinea 
datelor transmise în formularul GDPR. Datele furnizate vor permite informarea participanților asupra 
premiilor câștigate și sunt necesare pentru validarea câștigătorilor.  



 
 
 
Secțiunea 4. Protecția datelor personale  
 
În conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 679 din 27 aprilie 2016 protecția persoanelor fizice în ceea 
ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (denumit în 
continuare "GDPR"), aplicabil începând cu data de 25 mai 2018, S.C. ALBEDRA RESIEDENTIAL S.A, în 
calitate de "Operator", prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal cu bună credință și în 
realizarea scopurilor specificate în prezenta tombolă.  
 
Prin participarea la concurs, vă exprimați acordul pentru ca S.C. ALBEDRA RESIEDENTIAL S.A să 
prelucreze datele referitoare la numele complet și adresa de e-mail, în cazul în care vă numărați 
printre câștigători.  
Informațiile menționate vor fi prelucrate exclusiv pentru scopul prezentei tombole.  
 
Secțiunea 5. Mecanismul tombolei  
 
Clienții  S.C. ALBEDRA RESIEDENTIAL S.A vor putea afla de organizarea Tombolei de pe site-ul 
https://nord-one.ro/, de la sediul Diviziei Nord One, de pe paginile de social media, de la angajații 
S.C. ALBEDRA RESIEDENTIAL S.A sau din alte canale de comunicare ale companiei.  
 
Înscrierea la Tombolă se face automat, prin semnarea unei promisiuni de vânzare în perioada 1 iunie– 

31 iulie 2022, ora 23.59. Pentru ca un client să fie declarat înscris, trebuie să aibă o primisiune de 

vânzare semnată și avansul de 15% achitat până la data de 31 iulie 2022. 

Secțiunea 6. Premiile tombolei  
 
În cadrul tombolei va fi acordat ca și premiu un voucher pentru o bucătărie de la ROVERE MOBILI.  
Premiul – valoare maximă 3000 euro, inclusiv TVA. Câștigătorul premiului oferit în cadrul acestei 
campanii promoționale nu are posibilitatea de a primi contravaloarea în bani a premiului și nici să 
beneficieze de o reducere a prețului de vanzare al apartamentului egală cu valoarea voucherului, în 
schimbul acestuia 
 
Secțiunea 7. Desemnarea câștigătorului  
 
Va fi desemnat un câștigător pentru premiul pus în joc. Acesta va fi tras la sorți prin random.org                  
(extragerea va fi filmată) și va fi anunțat prin e-mail, telefon și pe website cel mai târziu pe data de 
10 august 2022. Pentru a fi validat, acesta trebuie să răspundă la toate cerințele tombolei.  
 
Secțiunea 8. Notificarea și predarea premiului  
 
Câștigătorului tombolei i se va aduce la cunoștință rezultatul până la data de 10 august 2022, după 
tragerea la sorți, astfel: va fi contactat prin intermediul datelor de contact furnizate. Prin participarea 
la tombolă, participanții sunt de acord că, în cazul în care vor câștiga premiul concursului, identitatea 
câștigătorului și câștigurile acordate să fie făcute publice și/sau folosite în scopuri publicitare, fără 

https://nord-one.ro/


alte obligații sau plăți din partea Organizatorului. Câștigătorul iși dă acordul pentru participarea la un 
testimonial video la înmânarea premiului.  
În cazul în care câștigătorul nu trimite în 72 de ore informațiile solicitate de Organizator sau daca a 
furnizat date de contact eronate/incomplete, premiul se va acorda altui participant, printr-o nouă 
tragere la sorți.  
 
Pentru primirea premiului, câștigătorul trebuie să trimită Organizatorului o copie după buletin sau 
carte de identitate.  
 
Secțiunea 9. Încetarea tombolei 

Înscrierea la Tombolă va înceta de drept la data de 31 iulie 2022, iar Tombola va înceta la data de 10 
August 2022 după desemnarea câștigătorului. Tombola poate înceta înainte de termen numai în cazul 
producerii unui eveniment de forță majoră, de natură a face imposibilă derularea.  
 
Secțiunea 10. Regulamentul tombolei  
 
Regulamentul este disponibil în mod gratuit pe site-ul Nord One: https://nord-one.ro/. Prin 
participarea la această tombolă, participanții sunt de acord să se conformeze acestui Regulament. 
Orice modificări ale prezentului Regulament vor fi comunicate pe contul de Facebook NORD ONE și 
publicate pe site-ul Nord One cu cel puțin 48h înainte de finalizarea perioadei de înscrieri. 
 
Secțiunea 11. Litigii  
 

În cazul unor litigii apărute între Organizator și participanții la tombolă, acestea vor fi soluționate pe 

cale amiabilă. Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părțile implicate în litigiu vor 

înainta litigiul spre soluționare instanțelor române competente. 


