Regulament Campanie
Black Friday la PIN
29 NOIEMBRIE 2019

I. Organizator
I.1. Organizatorul campaniei publicitare este SC PIN PLUS PIN SRL, cu sediul în Str.
Transilvaniei 5 / 77, Baia Mare, Maramureș, inregistrată la Registrul Comerțului sub numărul
J24/2720/1994, cod unic de înregistrare fiscală RO6793878, reprezentată prin Director
General, Pop Ion Nicolae.
II. Durata Campaniei Publicitare
II.1. Campania publicitară Black Friday la PIN va avea loc pe 29.11.2019 în intervalul orar
0900 - 1800.
II.2. Campania publicitară va fi organizată și desfășurată în locațiile Organizatorului sau prin
intermediul comenzilor telefonice.
III. Drept de Participare
III.1. Campania Black Friday la PIN este accesibilă tuturor persoanelor juridice cu rezidența
în România.
IV. Descrierea Reducerilor Acordate
În data de 29 noiembrie 2019 clienții pot primi reduceri între 15% și 50% la produsele
selecționate din oferta PIN PLUS PIN. Lista completă a produselor împreună cu prețurile
promoționale se află în Anexa 1 (Prețuri Black Friday la PIN), Anexa 2 (Prețuri Cupoane
București Black Friday) și Anexa 3 (Prețuri Cupoane Baia Mare Black Friday) care vor fi
publicate pe data de 29 noiembrie 2019. Promoția Black Friday la PIN nu se cumulează cu
alte promoții active la momentul respectiv.
V. Taxe și Impozite
Orice obligaţie de natură fiscală este în sarcina exclusivă a organizatorului. Organizatorul va
vira la bugetul de stat taxele și impozitele aferente, conform prevederilor legale în vigoare.

VI. Informarea Participanților Conform Legii nr. 677/2001
VI.1. Participarea la campania Black Friday la PIN din data de 29 Noiembrie 2019 implică
obligativitatea respectării prevederilor prezentului Regulament.
VI.2. Prin participarea la prezenta campanie publicitară, participanții sunt de acord ca datele
lor de identificare să intre în baza de date a SC PIN PLUS PIN SRL, cu sediul în Str.
Transilvaniei 5 / 77, Baia Mare, Maramureș, înregistrată la Registrul Comerțului sub numărul
J24/2720/1994, cod unic de înregistrare fiscală RO6793878, acestea putând fi folosite
exclusiv pentru activitățile de marketing desfășurate de societate și partenerii săi, cu
respectarea dispozițiilor legii nr. 677/2001 privind protecția persoanelor cu privire la
prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.
VI.3. Conform prevederilor Legii nr.677/2001, participanții au acces gratuit la datele
personale colectate sau prelucrate de Organizator, printr-o cerere scrisa, datată și semnată,
adresată SC PIN PLUS PIN SRL, cu sediul în Str. Transilvaniei 5 / 77, Baia Mare,
Maramureș.
VI.4. Participanții au, de asemenea, dreptul de intervenție asupra datelor personale putând,
după caz, solicita rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea datelor a căror prelucrare
nu este conformă Legii nr.677/2001, in special a datelor incomplete sau inexacte.
VI.5. În condițiile de mai sus participanții pot, totodată, solicita transformarea în date
anonime a datelor a căror prelucrare nu este conform legii, având dreptul de a se opune în
orice moment, din motive întemeiate și legitime legate de situația particulară, ca datele care îi
vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepția cazurilor în care există dispoziții legale
contrare. De asemenea, participanții au dreptul de a se opune în orice moment, în mod gratuit
și fără nici o justificare, ca datele care îi vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct,
sau să fie dezvăluite unor terți într-un asemenea scop.
VII. Modalitatea de Desfășurare
VII.1. În cadrul campaniei publicitare Black Friday la PIN, clienții care fac cumpărături pe
data de 29 Noiembrie 2019 de la PIN PLUS PIN, vor primi discount-uri între 15% și 50%.
VII.2. Reducerea se acordă doar articolelor specificate în Anexa 1 (Prețuri Black Friday la
PIN), Anexa 2 (Prețuri Cupoane București Black Friday) și Anexa 3 (Prețuri Cupoane Baia
Mare Black Friday), care vor fi publicate pe data de 29 noiembrie 2019.

VII.3. Reducerile nu se cumulează cu alte promoții active în aceeași perioadă și sunt
disponibile în limita stocurilor. Reducerile acordate în campania Black Friday la PIN implică
suspendarea condițiilor comerciale obișnuite.
VII.4. Livrarea comenzilor de pe 29.11.2019 se va efectua în termen de până la 2 zile
lucrătoare în București și în termen de până la 3 zile lucrătoare în țară.
VIII. Acordarea Reducerilor
VIII.1. Prețurile promoționale sunt valabile pentru plata pe loc (cash, card sau O.P. în avans)
pentru facturi cu valoarea minimă de 300 RON fără TVA, după aplicarea reducerilor.
VIII.2. Prețurile promoționale sunt valabile doar pentru contractele semnate pe data de
29.11.2019. Clienții se angajează să platească 50% din valoarea echipamentului, în cel mult 3
zile lucrătoare de la încheierea contractului, iar diferența se achită la livrare.
IX. Dispoziții finale
IX.1. Prin participarea la campania Black Friday la PIN participanții sunt de acord cu
prevederile prezentului Regulament.
IX.2. La cererea scrisă a acestora, adresată la SC PIN PLUS PIN SRL, cu sediul în Str.
Transilvaniei 5 / 77, Baia Mare, Maramureș, se obligă să actualizeze, să șteargă și să-i
informeze pe participanți despre datele lor personale prelucrate. De asemenea participanții
sunt de acord să primească informații, obiecte promoționale și/sau produse gratuite, prin
poștă, telefon, e-mail, SMS sau alte mijloace de comunicare de la SC PIN PLUS PIN SRL și
de la partenerii săi.
IX.3. În cazul în care organizarea campaniei publicitare este împiedicată de evenimente de
forță majoră, Organizatorul își rezervă dreptul de a decide, după caz, încheierea, prelungirea
sau amânarea campaniei publicitare.
IX.4 Organizatorul își rezervă dreptul să modifice prezentul regulament prin act adițional ori
de câte ori este necesar, cu informarea corespunzătoare a celor interesați și/sau a publicării
actului adițional pe www.pin.ro.

