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REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOŢIONALE 
„Black Friday for Pink Days” 

 
1. Organizatorul Campaniei 
Societate Civilă Profesională de Psihologie Rosu Petre Traian, având sediul profesional situat în Bucureşti, Sector 1, 

Str. Prof. Grigore Cobălcescu, Nr. 47, Codul de înregistrare fiscală: 42640714, Contul Bancar nr. 
RO09BREL0002002467850100, deschis la Libra Internet BANK Sucursala Regina Elisabeta, reprezentat prin Dl. Rosu Petre 
Traian, psiholog cu drept de liberă practică, Codul Personal 21196. 
 

2. Perioada de desfăşurare a campaniei  
Campania se va desfasura în baza prezentului regulament, zilnic, in perioada 01-30 noiembrie 2020, în intervalul orar 

09.00 - 19.00. 
 
3. Dreptul de participare si efectele juridice  
La Campania „Black Friday for Pink Days” participă numai persoanele fizice, cu vârsta peste 18 ani. Orice persoană 

se înscrie la campanie trebuie să completeze formularul dedicat „Black Friday for Pink Days” de pe site-ul www.psitact.com, 
în perioada 01-30 noiembrie 2020, ora 23.59. 

Prin înscrierea la această campanie, participantul declară și își asumă pe propria răspundere că: 

✓ Am luat la cunoştinţă de drepturile mele, conform Legii 677/2001, respectiv dreptul de informare, acces, intervenţie şi 
opoziţie asupra datelor. Completând acest formular, sunt de acord ca datele mele să fie prelucrate şi să intre în baza de date 
a Societate Civilă Profesională de Psihologie Rosu Petre Traian în vederea participării la concurs şi sunt de acord să primesc 
materiale informative prin SMS, e-mail, poştă sau alte mijloace de comunicare Societate Civilă Profesională de Psihologie 
Rosu Petre Traian  

✓ Declar că accept şi înţeleg termenii şi condiţiile de participare la Campania „Black Friday for Pink Days” precum şi 
Regulamentul Campaniei. 
 
 4. Mecanismul campaniei 
 Pentru participarea la campanie, orice client trebuie să intre pe site-ul www.psitact.com, să acceseze și să 
completeze formularul disponibil la sectiunea https://www.psitact.com/contact, selectând campania „Black Friday for Pink 
Days”. În momentul programării ședintei, clientul va fi informat că va achita o singură ședință și va participa la 3 ședințe, 
restul sesiunilor putând fi programate până la finalul anului 2020, în funcție de disponibilitatea părților. 
 
 5. Prelucrarea datelor personale 
 Societate Civilă Profesională de Psihologie Rosu Petre Traian are ca preocupare securitatea datelor participanților și 
respectă prevederile Regulamentului 2016/679/EU în prelucrările de 5 date cu caracter personal efectuate. Societate Civilă 
Profesională de Psihologie Rosu Petre Traian va folosi datele în scopul pentru care au fost furnizate de participanți, 
respectând clauzele de confidențialitate. 
 Orice prelucrare de date cu caracter personal ale participanților la Campanie va avea loc cu respectarea prevederilor 
legale aplicabile (așa cum este Regulamentul European 2016/679) și cu asigurarea exercitării tuturor drepturilor 
participanților la Campanie conferite de legislația din domeniul protectiei persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea 
datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, care cuprind, dar fără a se limita la: dreptul de informare, 
dreptul de acces la date, dreptul de intervenţie asupra datelor, dreptul de opoziţie, dreptul de a fi uitat, dreptul la 
portabilitatea datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a se adresa Autorităţii Naţionale de 
Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau justiţiei pentru apărarea drepturilor garantate de legislație, 
dreptul de a se opune oricând, fără justificare, prelucrării datelor lor personale în scop de marketing direct, dreptul de a 
solicita ștergerea datelor și dreptul meu de a se retrage oricând, fără justificare, din Campanie. 

http://www.psitact.com/
http://www.psitact.com/
https://www.psitact.com/contact
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Prin participarea la acestă campanie, participanţii sunt de acord ca datele lor de identificare (nume, prenume, e-mail 
şi nr de telefon) să intre în baza de date a Organizatorului, pentru a fi prelucrate în cadrul campaniei la care face referire 
prezentul Regulament. 

Tuturor participanţilor la campanie le sunt garantate drepturile în conformitate cu Legea nr.677/2001. Prelucrarea 
datelor cu caracter personal se va face de către Societate Civilă Profesională de Psihologie Rosu Petre Traian în conformitate 
cu dispoziţiile Legii 677/2001, notificarea prelucrării acestor date fiind înregistrată în registrul de evidenţă a prelucrărilor de 
date cu caracter personal la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. 

Prin înscrierea la această promoţie, participanţii declară expres că sunt de acord cu regulamentul Campaniei şi ca 
datele lor personale să fie prelucrate şi să intre în baza de date a Societate Civilă Profesională de Psihologie Rosu Petre 
Traian pe perioada desfasurarii campaniei. Scopurile pentru care sunt solicitate datele personale ale Participantilor sunt 
urmatoarele: • Nume, Prenume: verificarea identității participantului campaniei • Număr telefon: anunțarea și confrmarea 
programărilor  • E-mail:. Participantul trebuie sa transmită datele acestui câmp pentru a fi informat despre confirmarea 
programării. De asemenea, informația va fi utilizată pentru transmiterea de materiale promoționale privind campaniile 
organizate de către Societate Civilă Profesională de Psihologie Rosu Petre Traian, doar după transmiterea consimțământului 
expres al participantului, la finalizarea campaniei; • Data nașterii: necesară pentru a confirma că participantul este adult.   
Fiecare participant are dreptul de a solicita excluderea (“dreptul de a fi uitat”) din baza de date prin trimiterea unui email la 
adresa scpptact@gmail.com. La cererea participanţilor adresată în scris, pe e-mail, Organizatorul se obligă în funcţie de 
solicitare: a) să confirme solicitantului dacă prelucrează sau nu datele sale personale, în mod gratuit, pentru o solicitare pe 
an; b) să rectifice, actualizeze, blocheze, şteargă sau să transforme în date anonime, în mod gratuit, datele a căror prelucrare 
nu este conformă cu dispoziţiile Legii nr.677/2001 privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter 
personal şi liberă circulaţie a acestor date. c) să înceteze prelucrarea datelor personale ale solicitantului. 

6. Regulamentul Oficial 
Regulamentul de participare autentificat este disponibil pe site-ul www.psitact.ro. 
 
7. Soluţionarea litigiilor 
În cazul unor potenţiale litigii apărute între Organizator şi participanţii la campanie, acestea vor fi soluţionate pe 

cpale amiabilă. Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părţile implicate în litigiu vor înainta litigiu spre 
soluţionare instanţelor competente române. 

 
8. Încetarea campaniei 
Campania promoţională poate înceta numai în cazul apariţiei unui eveniment ce constituie Forţă Majoră sau în cazul 

imposibilităţii Organizatorului, din motive independente de voinţa sa, de a continua prezenta Campanie. 
 
 
 
      Societate Civilă Profesională de Psihologie Rosu Petre Traian 
 
       

Administrator Rosu Petre Traian  

http://www.psitact.ro/

