
 
REGULAMENTUL PROGRAMULUI DE RECOMANDARE 

 

AmbasaDOR de lectură 
 
 
Art. 1 ORGANIZATOR 
 
Prezentul program de recomandări (denumit în continuare ,,Programul”) este organizat de 
societatea comercială Bookster Experience S.R.L., o societate cu răspundere limitată, cu sediul 
social în Bucuresti, Sectorul 6, Strada Drumul Sabareni, Nr. 24-26, înregistrată la Registrul 
Comerțului din București sub nr. J40/16111/24.11.2020, Cod unic de înregistrare 
RO43370198 (denumită în continuare „Organizatorul”) în condițiile prezentului regulament 
(denumit în continuare „Regulamentul”). 
 
 
ART.2. LOCUL DE DESFĂŞURARE A CAMPANIEI  

2.1. Campania este organizată si desfasurata exclusiv online, pe 
https://ambasador.bookster.ro. 

 
Art. 2 DURATA DE DESFĂȘURARE A PROGRAMULUI 
 
Programul se desfășoară începând cu data de 1 iunie 2022, pe o perioadă de 3 luni, până la 
data de 31 august 2022. Organizatorul își rezervă dreptul de a înceta derularea Programului 
în orice moment, prin informarea prealabilă a publicului efectuată prin intermediul site-ului 
https://ambasador.bookster.ro  cu cel puțin 7 zile calendaristice înainte de încetarea efectivă 
a Programului. 
 
Art. 3 PARTICIPARE 
 
Participarea la program este gratuită. Participarea la programul de recomandare este 
accesibilă tuturor persoanelor fizice, care au împlinit vârsta de 18 ani până la data completării 
Formularului, indiferent de naționalitate, domiciliu, rasă, sex sau religie, rezidente în 
România, care respectă condițiile prezentului Regulament pentru a-și valida participarea 
(denumiți în continuare „Participantul”), angajați ai unei Companii, denumită mai jos 
Companie Recomandată. Nu pot participa angajați ai Organizatorului, și nici rudele de gradul 
I sau soțul acestora. Participarea la această campanie are valoare de acceptare integrală, liber 
consimțită și în afara oricărei constrângeri a prevederilor prezentului Regulament a 
Participantului . Dreptul de participare la campanie aparține în exclusivitate Participantului 
care îndeplinește condițiile impuse de Regulament. Dreptul este anulat automat în situația în 
care o persoană furnizează date sau informații false, eronate sau necorespunzătoare în 
completarea datelor personale. 



 
Art. 4 COMPANII RECOMANDATE 
 
O Companie recomandată (denumită în continuare „Companie recomandată”) în sensul 
prezentului Regulament este orice persoană juridică română sau străină de tip SRL sau SA, cu 
angajați pe teritoriul României, care, la momentul primirii de către Organizator a 
Formularului, conținând datele acesteia, nu este deja client al Organizatorului, neavând nicio 
factură emisă de Organizator pe numele ei sau achitată în ultimele 12 luni. 
Nu se consideră a fi o Companie Recomandată persoana juridică controlată direct sau indirect 
de către persoana care completează Formularul de Contact, precum și situația în care 
Participantul are calitatea de director ori administrator al persoanei juridice recomandate. 
 
Art. 5 MODUL DE DESFAȘURARE A PROGRAMULUI 
 
Începând cu data de 1 iunie 2022, Organizatorul pune în mod gratuit la dispoziția viitorilor 
Participanti Formularul de contact, care va fi disponibil pe site-ul 
https://ambasador.bookster.ro . 
Participanții vor completa Formularul de contact cu informații corecte și complete și vor 
trimite Formularul Organizatorului prin intermediul paginii https://ambasador.bookster.ro. 
 
Pentru fiecare Companie, Participanții completează câte un Formular de Contact. La primirea 
Formularului, Organizatorul va include datele Participantului si ale Companiei în baza sa de 
date și va crea un email personalizat care va conține detalii despre serviciul Bookster si o 
estimare de preț (în functie de numărul de angajați mentionati în Formular de către 
Participant) pentru abonamentele de acces la platforma Bookster.  
Participantul va transmite acest email către persoana de decizie din companie, oferind 
informații concrete asupra abonamentului Bookster în companie. Dacă persoana de decizie 
sau Participantul revine către Organizator în vederea încheierii contractului, iar în termen de 
60 de zile Compania devine client al Organizatorului, având o factură deja emisă, Participantul 
devine eligibil pentru a primi Recompensa. 
Dacă pe parcursul Campaniei de Recomandare, mai mulți Participanți recomandă aceeași 
companie (identificată după cheia unică CUI), Organizatorul îl va lua în considerare doar pe 
primul Participant care a recomandat compania în cauză și îl va recompensa, dacă 
recomandarea respectă prezentul Regulament. Se va lua ]n considerare pentru premiile puse 
in jos doar prima persoană care recomanda compania. 
 
 
ART 6.  RECOMPENSELE 
 

• Marele premiu –  o experiență de doua nopți cu servicii de tip ultra all inclusive la 
hotel Ioana Hotels din Sinaia (https://www.ioana-hotels.ro). Premiul poate fi 
revendicat timp de 365 de zile prin contactarea reprezentanților hotelului. Se va 
organiza o tragere la sorți unică la finalul campaniei.  

 
Experiența de poveste la Ioana Hotels Boutique de 5* din Sinaia include: 
 



- Cazare pentru două persoane timp de doua nopți într-un apartament cu centru SPA 
propriu, compus din saună și Jacuzzi. 

- Pachet Ultra All Inclusive - mese si bauturi incluse (selectie de bauturi alcoolice si non 
alcoolice). 

- Vizita la Castelul Peleș. 
- Plimbare cu ATV-ul timp de o oră. 
- Plimbare cu telegondola la cota 2000. 

 
 
• Alte premii: 

 
-  pentru toți participanții eligibili pentru premii - un curs teoretic la alegere, in funcție de 

disponibilitate, de pe site-ul https://www.fundatiacaleavictoriei.ro. 
- prima lună de abonament gratuită pentru companie, indifferent de numărul angajaților 

care își fac cont 
 
 
Art. 7 CARACTERUL RECOMPENSELOR 
 
Recompensele se acordă cu titlu gratuit de către Organizator. 
Un Participant poate obține mai multe recompense, oferite pentru mai multe Companii 
Recomandate, care devin cliente ale serviciilor Organizatorului. Câștigătorii acestei Campanii 
nu au posibilitatea de a primi contravaloarea în bani a câștigului sau schimbarea acestuia cu 
alte bunuri şi nici să solicite schimbarea parametrilor/caracteristicilor câștigului.  
 
Art. 8 NOTIFICAREA ȘI PREDAREA RECOMPENSEI 
 
Participanţii sunt de acord ca, în cazul în care vor deveni eligibili, identitatea câştigătorului şi 
Recompensele acordate să fie făcute publice, fără alte obligaţii sau plăţi din partea 
Organizatorului. 
Pentru primirea Recompensei si intrarea in tragerea la sorți pentru Marele Premiu, 
câștigătorul trebuie să trimită Organizatorului o copie a cărții de identitate. În cazul în care 
câștigătorul nu trimite în 72 de ore informațiile solicitate de Organizator sau dacă a furnizat 
date de contact eronate/incomplete, Recompensa se va anula. 
Aceste recompense pot fi oferite după terminarea campaniei și se vor oferi tuturor 
Participanților care devin eligibili in Program. Ei vor deveni eligibili pentru recompensa  
începând din momentul în care compania recomandată va avea o primă factură plătită pentru 
serviciile Organizatorului , respectând condițiile din acest Regulament). 
 
ART. 9 TRAGEREA LA SORȚI 
 

Extragerea pentru marele premiu constând intr-un weekend de două noții alături de cineva 
drag din partea Participantului, va avea loc in data de 1 noiembrie 2022.Tragerea la sorți 
presupune folosirea unui program de calculator online, cu distribuire si extragere aleatorie, 
care va selecta câștigătorul și rezerva dintr-o bază de date ce conține toate înscrierile valide 
în campanie. Se va extrage un câștigător de rezervă în cazul în care câștigătorul desemnat 



prin tragere la sorti nu poate accepta premiul din diferite motive sau se va dovedi că nu a 
îndeplinit condițiile de participare și de acces la această promoție, stipulate în prezentul 
regulament.  

• Câștigătorii promoției vor fi anunțați telefonic sau în scris.  
• Decizia organizatorilor în orice privință este finală și legală pentru toți participanții.  
• Orice alte cheltuieli suplimentare (transport, cheltuieli suplimentare) vor fi suportate 

de către câștigător. 

 
 
Art. 10 INFORMAȚII 
 
Participanții au obligația ca toate informațiile pe care le furnizează prin intermediul 
Formularului de Contact să fie reale, exacte și complete, dându-și acordul că vor oferi 
consimțământul ca Organizatorul să folosească datele lor personale pentru a-i contacta 
telefonic, prin email sau orice alte mijloace de comunicare. Organizatorul atenționează 
Participanții asupra faptului că informațiile eronate nu vor fi luate în considerare pentru a 
acorda unei persoane calitatea de Participant la Program și/sau recompensele prevăzute în 
Anexa Regulamentului de mai jos și nu vor angaja raspunderea Organizatorului în raporturile 
cu Participanții sau cu terții. 
 
Art.11 DATE CU CARACTER PERSONAL 
 
Tuturor participanților le sunt garantate drepturile în conformitate cu Legea nr. 363 din 28 
decembrie 2018 privind protecţia persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu 
caracter personal de către autorităţile competente în scopul prevenirii, descoperirii, 
cercetării, urmăririi penale şi combaterii infracţiunilor sau al executării pedepselor, măsurilor 
educative şi de siguranţă, precum şi privind libera circulaţie a acestor date, respectiv dreptul 
de informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție, dreptul la rectificare, dreptul 
la ștergerea datelor,dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și 
dreptul de a se adresa justiției. 
Întrucât începând cu 25 mai 2018 a intrat în vigoare Regulamentul nr 679 din 27 aprilie 2016 
privind protecția persoanelor în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și 
privind libera circulație a acestor date și de aprogare a Directivei 95/46/CE, Bookster 
garantează Participanților: 
a) Dreptul de acces la datele cu caracter personal prelucrate: aveți dreptul de a obține o 
confirmare că se prelucrează sau nu datele dumneavoastră cu caracter personal, și, în caz 
afirmativ, aveți acces la tipul de date cu caracter personal și la condițiile prelucrării lor, prin 
formularea unei cereri în acest sens către operator; 
b)  Dreptul de a cere rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal: aveți posibilitatea 
să solicitați, prin trimiterea unei cereri în acest sens către operator, rectificarea datelor cu 
caracter personal care sunt inexacte, suplimentarea datelor cu caracter personal în situația în 
care sunt incomplete sau ștergerea datelor cu caracter personal în situațiile în care:  (i) datele 
cu caracter personal nu mai sunt necesare scopului lor inițial (și nu exista un nou scop legal 
pentru prelucrare); (îi) baza legală a prelucrării o reprezintă consimțământul persoanei vizate, 
iar persoana vizată își retrage consimțământul, și nu există niciun alt temei legal pentru 



prelucrare; (iii) persoana vizată își exercită dreptul la opoziție și operatorul nu are motive în 
favoarea continuării prelucrării care prevalează; (iv) datele cu caracter personal au fost 
prelucrate ilegal; (v) ștergerea este necesară pentru respectarea legislației UE sau din 
Romania; (vi) datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii 
ale societății informaționale către copii (dacă este cazul) pentru care consimțământul este 
guvernat de reguli speciale; 
c) Dreptul de a solicita restricționarea prelucrării: aveți dreptul să obțineți restricționarea 
prelucrării în situațiile în care: (i) considerați că se prelucrează date cu caracter personal 
inexacte, pentru o perioadă care îi permite operatorului să verifice exactitatea datelor 
dumneavoastră cu caracter personal; (îi) prelucrarea este ilegala, dar nu doriți ștergerea 
datelor dumneavoastră cu caracter personal, solicitând  doar restrictionarea utilizării lor; (iii) 
în situația în care operatorul nu mai are nevoie de datele dumneavoastră cu caracter personal 
pentru prelucrarea lor în scopurile menționate mai sus, dar dumneavoastră solicitați datele 
pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță sau (iv) dumneavoastră 
v-ați opus prelucrării, pentru intervalul de timp în care se verifică dacă temeiurile legitime ale 
operatorului prevalează asupra drepturilor persoanei vizate; 
d) Dreptul de a vă retrage consimțământul pentru prelucrare, când prelucrarea este bazata 
pe consimțământul dumneavoastră, fară a afecta legalitatea prelucrării efectuate până la 
momentul retragerii consimțământului; 
e) Dreptul de a vă opune cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal din motive 
legate de situația dumneavoastră particulară, atunci când prelucrarea este întemeiată pe un 
interes legitim și să vă opuneți în orice moment la prelucrarea datelor cu caracter personal în 
scopuri de marketing direct, inclusiv creării de profiluri; 
f) Dreptul de a nu fi obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automatizată, inclusiv 
crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizata sau o afectează 
în mod similar într-o măsură semnificativă; 
g) Dreptul la portabilitatea datelor, și anume dreptul de a primi datele dumneavoastră cu 
caracter personal, pe care le-ați furnizat Organizatorului într-un format structurat, utilizat în 
mod curent și care poate fi citit automat și dreptul de a transmite aceste date către un alt 
operator, în situația în care prelucrarea se face în baza consimțământului dumneavoastră sau 
executarea unui contract și este efectuată prin mijloace automate; 
h) Dreptul de a depune o plângere în fața Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării 
Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) și dreptul de a vă adresa instanțelor de judecata 
competente. 
Exercitarea drepturilor menționate mai sus poate fi facută în orice moment. 
În vederea exercitării acestor drepturi, vă rugăm să ne transmiteți o notificare scrisă, datată 
și semnată sau în format electronic la urmatoarea adresă de e-mail citesc@bookster.ro. 
 
Art. 12 TAXE ȘI IMPOZITE AFERENTE 
 
Organizatorul se obligă, să suporte impozitul datorat de către Participanții câștigători pentru 
veniturile obținute, în conformitate cu Legea 227/ 2015, privind codul fiscal. 
Orice alte obligații de natură fiscală sau de orice altă natură, în legătură cu acestea, fiind în 
sarcina exclusivă a câștigătorului. De la data virării recompenselor, toate cheltuielile legale 
aferente acestora revin proprietarului. 
 
Art. 13 LITIGII 



 
Eventualele litigii apărute între Organizator și Participanți se vor rezolva pe cale amiabilă sau, 
în cazul în care acest lucru nu va fi posibil, vor fi supuse spre soluţionare instanțelor 
judecătorești române competente în conformitate cu legislația română aplicabilă. 
 
 
 
 
Art. 14 REGULAMENTUL PROGRAMULUI 
 
Prezentul Regulament este disponibil cu titlu gratuit pe site-ul https://ambasador.bookster.ro   
pe întreaga perioadă de desfășurare a Programului. Participarea la Program implică 
acceptarea fără rezerve de către Participanți a tuturor dispozițiilor prezentuluiRegulament. 
Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica Regulamentul, dar nu înainte de a informa 
publicul în termen rezonabil prin intermediul site-ului https://ambasador.bookster.ro  cu 
privire la modificarea (modificarile) survenită(e), modificarea intervenită urmând a se aplica 
doar în legatură curecomandările/situațiile apărute după intrarea în vigoare a respectivei 
modificări. 
Prezentul Regulament Oficial este valabil pe o perioadă nedeterminată. 
 
Bookster Experience S.R.L. 
  
 

 


