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Regulamentul Campaniei 

“Black Friday 12-13.11.2021” 
 
1. Organizator. Denumire Campanie 
Campania “Black Friday 12-13.11.2021” organizată de SC ART GIOIELLI SRL, persoană juridică 
română înregistrată la Registrul Comerţului cu nr. J40/17688/2019, Cod unic de înregistrare 
RO42062130, email: artgioiellisrl@gmail.com se desfăşoară conform prezentului Regulament  
(denumit în cele ce urmează “Regulamentul”), ale cărui prevederi sunt obligatorii pentru toţi 
participanţii.  
 
2. Locul de desfăşurare: Campania este organizată şi se desfăşoară pe întreg teritoriul 
României, pe www.trollbeads.ro şi în magazinul Trollbeads Romania din Bulevardul Gheorghe 
Magheru, nr. 1-3, sector 1, Bucureşti, Clădirea Magheru One, în perioada 12 - 13.11.2021. 
 
3. Perioada de desfăşurare a campaniei: Campania se desfăşoară online, pe www.trollbeads.ro 
din 12.11.2021, începând cu ora 0:00, până pe 13.11.2021 la ora 23.59 şi în magazinul Trollbeads 
Romania din Bulevardul Gheorghe Magheru, nr. 1-3, sector 1, Bucureşti, Clădirea Magheru One, 
în perioada 12.11.2021 (program 11.00-19.00) şi 13.11.2021 (program 10.00-16.00). 
 
4. Dreptul de participare: Poate participa la această promoţie orice persoană fizică sau juridică 
care achiziţionează bijuterii Trollbeads şi/sau X Jewellery din magazinul Trollbeads Romania, 
Bulevardul Gheorghe Magheru, nr.1-3, sector 1, Bucureşti (Clădirea Magheru One) sau de pe 
www.trollbeads.ro. 
 
Achiziţionarea produselor în cadrul campaniei implică cunoaşterea şi acceptarea integrală, 
expresă şi neechivocă a prezentului Regulament.  
 
Organizatorul consideră participarea la aceste promoţii ca o acceptare implicită a acestui 
regulament.  
 
5. Conţinutul campaniei şi condiţii:  
Reducerea aplicabilă în cadrul acestei campanii este de -30% față de prețul afișat și nemodificat 
în ultimele 30 de zile.  
 
Participă toate bijuteriile marca Trollbeads, cu excepția celor din Colecția de iarnă Veșnic Tânăr 
și Brățară Crăciunului atât pe www.trollbeads.ro cât şi în magazinul Trollbeads Romania din 
Bulevardul Gheorghe Magheru, nr. 1-3, sector 1, Bucureşti, Clădirea Magheru One. De 
asemenea participă și toate bijuteriile marca X Jewellery prezente în magazinul Trollbeads 
Romania din Bulevardul Gheorghe Magheru, nr. 1-3, sector 1, Bucureşti, Clădirea Magheru One, 
în limita stocului disponibil. În cazul reaprovizionării, organizatorul își rezervă dreptul de a afișa 
produsele în site sau/și în magazin sau de a informa clientul direct interesat de aceasta, 
termenul maxim de livrare al comenzilor fiind cuprins intre 2 si 30 zile calendaristice, după caz. 
 
Reducerea va fi aplicabilă la casă, în momentul achiziției bijuteriilor din magazinul Trollbeads 
Romania din Bulevardul Gheorghe Magheru, nr. 1-3, sector 1, Bucureşti, Clădirea Magheru One 
sau folosind Codul BLACK30 pe www.trollbeads.ro. 
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6. Regulamentul campaniei: Regulamentul campaniei este pus la dispoziţie persoanelor 
interesate, în mod gratuit, pe pagina www.trollbeads.ro/contact-us/regulamente-campanii/. 
Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica oricând prevederile prezentului Regulament în 
măsura în care se va impune acest lucru, cu condiţia anunţării modificărilor pe pagina 
www.trollbeads.ro. Modificările/forma modificată a Regulamentului intră în vigoare numai 
după publicarea online.  
 
7. Litigii: Eventualele litigii apărute între Organizator şi participanţii la campanie se vor rezolva 
pe cale amiabilă. Ȋn cazul în care aceasta nu va fi posibilă, conflictele vor fi soluţionate de către 
instanţa competentă, conform prevederilor legale aplicabile. 
 
8. Confidenţialitatea datelor: 
Prin participarea la campanie intelegeti si sunteti de acord cu faptul ca Organizatorul va va 
solicita dumneavoastra, in calitate de Utilizator, urmatoarele informatii necesare pentru 
identificarea dumneavoastra: nume, prenume; adresă de livrare, număr de telefon, adresă de 
e-mail, iar acestea să fie folosite de Organizator strict în vederea desfășurării campaniei şi a 
livrării produselor. 
 
Dupa colectarea datelor dumneavoastra, Organizatorul: nu va instraina, inchiria sau vinde 
informatiile de identificare personala a dumneavoastra catre terti in scopuri de marketing si 
publicitate, nu va furniza unor terti datele dumneavoastra de contact fara acordul 
dumneavoastra, cu exceptia cazurilor in care sunt solicitate de institutii ale statului legal 
abilitate.  
 
Persoanele fizice participante la campanie, in calitate de persoane vizate de prelucrarea datelor 
cu caracter personal, au urmatoarele drepturi conform Regulamentului 679/2016 privind 
protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si 
privind libera circulatie a acestor date: 
 

 dreptul de a fi informat; 
 dreptul de acces la date; 
 dreptul de a rectifica datele; 
 dreptul de restrictionare a prelucrarii datelor; 
 dreptul de interventie asupra datelor; 
 dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale; 
 dreptul de a fi uitat; 
 dreptul de a se adresa justitiei. 

 
De asemenea regulamentul Campaniei se completeaza cu Termenii si Conditiile GDPR, Politica 
de Confidentialitate si Politica de utilizare Cookie-uri disponibile pe site-ul www.trollbeads.ro. 
 
10. Contact: Pentru mai multe informaţii referitoare la campanie vă rugăm să vă adresaţi 
echipei de organizare Trollbeads Romania. Datele de contact sunt disponibile pe 
www.trollbeads.ro la secțiunea Contactați-ne. 
*** 
 


