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Termeni si conditii generale de 

emitere a cardurilor de reducere pentru elevi si 

studenti din unitatile cu profil "arte" 

  

SECTIUNEA 1. EMITENTUL 

1.1  Termenii si conditiile generale de emitere a cardurilor de reducere pentru elevi si studenti din unitatile cu 

profil "arte" sunt implementate de S.C ProfiArt S.R.L (numita in prezentul “Emitentul”), societate romana cu sediul 

social str. Voineasa nr 71, sector 3, Bucuresti, nr de inregistrare la Registrul Comertului J40/ 5134/1997 , CUI 

RO9607392, inregistrata la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Datelor cu Caracter Personale 

 

Prin prezentele termeni si conditii, Emitentul se obligă să respecte prevederile legislatiei privind protectia datelor 

cu caracter personal, respectiv ale Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 

data de 27.04.2016 privind protectia persoanelor fizice în ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal 

si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (,,GDPR’’), aplicabil începând cu 

25.05.2018. 

 

Emitentul actionează în calitate de operator conform GDPR în ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter 

personal ale utilizatorilor care se înscriu în proiectul ProfiArt. Prelucrarea datelor cu caracter personal colectate si 

utilizate în contextul organizarii si desfăsurării emiterii cardului de reducere vor fi guvernate de regulile descrise în 

acest document. 

 

Poti afla mai multe despre politica de confidentialitate pe pagina https://www.profiart.ro/content/politica-de-

confidentialitate-8 

 

1.2 Emiterea cardurilor se va derula cu respectarea prevederilor prezentelor termeni si conditii, care sunt 

obligatorii pentru toti participantii. Emitentul isi rezerva dreptul de a modifica Termenii si conditiile oricand pe 

durata perioadei de emitere a cardurilor de reducere; orice modificare adusa prezentului document va face 

obiectul unui Act Aditional ce va fi publicat pe site-ul www.profiart.ro/regulamente cu cel putin 24 

(douazecisipatru) de ore inainte de data de la care modificarea va produce efecte. 

 

1.3 Nicio modificare nu poate produce efecte retroactive si toti participantii inregistrati pana la momentul 

modificarii vor beneficia de drepturile deja obtinute. Orice astfel de modificare adusa, inclusiv prelungirea sau 
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reducerea duratei emiterii cardului de reducere va face parte integranta din termeni si conditii. Emitentul nu isi 

asuma raspunderea pentru luarea la cunostinta a modificarilor de catre participanti, atata timp cat acestea sunt 

afisate pe www.profiart.ro/regulamente 

SECTIUNEA 2. PERIOADA SI ZONA DE DESFASURARE  

2.1 De cardurile de reducere poate beneficia orice elev sau student de la o institutie de invatamant specializata in 

arta care achizitioneaza produse din oferta ProfiArt din magazinele fizice 

 

Valabilitatea cardurilor de reducere (nominale) se poate prelungi in mod automat, in functie de decizia 

Emitentului, in limita anilor de studiu 

 

2.2 Cardul va putea fi folosit exclusiv in magazinele fizice ProfiArt, in limita stocului disponibil. Cardul de reducere 

nu va putea fi folosit pe magazinul online www.profiart.ro.  

SECTIUNEA 3. BENEFICIARII CARDURILOR 

3.1 De aceste carduri pot beneficia persoanele fizice, cu varsta de minim 16 (saisprezece) ani impliniti pana la data 

solicitarii acestuia, cu domiciliul/resedinta stabila in Romania, care acceptă condiţiile prezentului document. 

Persoanele minore nu pot obtine un card de reducere decat daca au consimtamantul parintelui sau tutorelui legal. 

 

3.2 Nu pot beneficia de aceste carduri angajatii Emitentului, sotii, sotiile si rudele de gradul intai (parinti, copii) ale 

angajatilor. 

SECTIUNEA 4. MECANISMUL EMITERII CARDULUI DE REDUCERE 

4.1 Toate persoanele avand cel putin 16 (saisprezece) ani si care se inscriu pentru un card de reducere in 

magazinele ProfiArt beneficiaza de reducerea mentionata pe card la orice achizitie din magazinele fizice.  

4.2 In cazul copiilor sub vârsta de 16, va fi obținut consimțământul părinților / tutorilor legali. Informații transmise 

despre utilizarea datelor noastre cu caracter personal vor fi furnizate persoanelor vizate în momentul obținerii 

consimțământului și explicării drepturilor acestora cu privire la datele lor, cum ar fi dreptul de retragere a 

consimțământului. 

 

4.3 Persoanele care doresc să beneficieze de emiterea unui card, trebuie: 

1) sa solicite cardul in magazinul ProfiArt si sa ofere datele necesare catre reprezentantii ProfiArt ; 
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2) sa ridice, in termen de 10 zile, din magazinul ProfiArt, cardul nominal care va fi utilizat la aplicarea reducerii; 

In scopul crearii cardului de fidelitate, vor fi extrase si utilizate datele: 

- prenume si nume, adresa de e-mail, numar de telefon, data nașterii, instituția de învățământ, anul de studiu și 

numărul total de ani de studiu la institutia de învățământ selectata. 

SECTIUNEA 5. ERORI, COMUNICARI PUBLICITARE NECORESPUNZATOARE, 

LIMITAREA RASPUNDERII 

5.1 Emitentul nu va putea fi tinut responsabil de aparitia niciuneia dintre urmatoarele situatii care poate duce la 

neacordarea beneficiilor. 

Pierderea statutului de beneficiar al reducerii generate de defectiuni tehnice independente de vointa Emitentului; 

Emitentul nu va fi raspunzator de nerespectarea de catre participant a oricarei conditii sau al oricarui termen 

cuprins in prezentul document precum si necomunicarea de catre participanti si a tuturor datelor si informatiilor 

precizate in prezentul document. 

Emitentul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de frauda sau de tentativa de frauda al acestui 

proiect, a sistemului folosit, precum si in cazul oricarui abuz sau orice alte fapte sau tentative care ar putea afecta 

imaginea Emitentului. 

Emitentul cardului de reducere nu isi asuma responsabilitatea: pentru inscrierile incomplete, inexacte sau 

incorecte, precum si pentru inscrierile efectuate dupa expirarea perioadei de inscriere in proiect; 

SECTIUNEA 6. ANGAJAMENTE, CONFIDENTIALITATEA DATELOR 

6.1 Prin solicitarea cardului de reducere participantii sunt de acord si se obliga sa respecte prevederile imperative 

ale prezentului document. 

6.2 Participantii isi exprima acordul ca datele lor personale sa fie prelucrate de ProfiArt S.R.L. in nume propriu.  

SECTIUNEA 7. FORTA MAJORA 

7.1 Pentru scopul acestor termeni si conditii, Forta Majora inseamna orice eveniment extern care nu poate fi 

controlat, remediat sau previzionat de catre Emitent si a carui aparitie pune pe acesta din urma in imposibilitatea 

de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament in conformitate cu prevederile art.1351 Cod civil. Emitentul, 

daca invoca forta majora, este obligat sa comunice participantilor, in termen de 5 (cinci) zile lucratoare de la 

aparitia cazului de forta majora, existenta acestuia. 
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SECTIUNEA 8. LITIGII 

Eventualele litigii aparute intre Emitent si posesorii cardurilor de reducere se vor rezolva pe cale amiabila sau in 

cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente de 

la sediul Emitentului. 

SECTIUNEA 9. TERMENII si CONDITIILE EMITERII CARDULUI DE REDUCERE 

9.1 Termenii si conditiile de emitere a cardului de reducere este pus la dispozitie in mod gratuit oricarui participant 

si se gaseste afisat pe site-ul: www.profiart.ro/regulamente putand fi solicitat gratuit, in copie, de catre orice 

persoana interesata, prin cerere scrisa adresata catre S.C ProfiArt S.R.L, sediul social str. Voineasa nr 71, sector 3, 

Bucuresti, nr de inregistrare la Registrul Comertului J40/ 5134/1997 , CUI RO9607392. 

9.2 Prezentul document a fost redactat cu respectarea prevederilor Ordonantei de Guvern nr. 99/2000 privind 
comercializarea produselor si serviciilor de piata, republicata cu modificarile si completarile ulterioare. 
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