
Regulamentul Oficial al Campaniei 
 REDUCERI PESTE 2000 lei - OTOTON 

SECȚIUNEA 1. DESFĂȘURAREA CAMPANIEI 
1.1. Organizatorul Campaniei, numită în cele ce urmează „REDUCERI PESTE 2000 lei” este S.C. 
OTOACUSTIC CENTER SRL., cu sediul în București, Str. Știrbei Vodă nr. 129, parter, ap.1, Sector 1, 
CIF: RO41459168; Nr. ORC: J40/8510/2021, tel: 0770.826.017, denumită în continuare "Organizatorul". 
1.2. Regulamentul este întocmit și va fi făcut public conform legislației aplicabile din Romania prin punerea 
la dispozitie în mod gratuit oricărei persoane în cadrul website-ului https://ototon.ro/. 
1.3. Campania se adresează tuturor clienților Centrului de audiologie OTOTON care îndeplinesc condițiile 
de participare. 
1.4. La această Campanie poate participa orice persoană fizică și / sau juridică, rezidentă în România, cu 
vârsta de peste 18 ani, care achiziționează produse participante la promoție, în perioada menționată mai jos, 
în secțiunea "Perioada și zona de desfășurare a Campaniei" și care îndeplinesc cumulativ condițiile de 
participare. 
1.5. Campania promoțională se desfășoară în conformitate cu prevederile Ordonanței de Guvern nr. 99/2000 
– Republicată - privind comercializarea produselor și serviciilor pe piață cu modificările și completările 
ulterioare. 
  
SECȚIUNEA 2. PERIOADA ȘI ZONA DE DESFĂȘURARE A CAMPANIEI 
2.1. Campania se desfășoară la Centrul de audiologie OTOTON din Str. Hatmanul Arbore nr. 3-7, Sector 1, 
București, până la data de 30.04.2022 ora 18:00. 

SECȚIUNEA 3. CONDIȚII DE PARTICIPARE 
3.1. Orice persoană fizica și / sau juridică, rezidentă în România, cu vârsta de peste 18 ani, care dorește să 
achiziționeze produsele participante la campanie trebuie să se înscrie la campanie prin completarea 
formularului de contact disponibil pe website-ul https://ototon.ro/ sau telefonic la +40 770 826 017. 
3.2. Orice persoană fizică și / sau juridică, rezidentă în România, cu vârsta de peste 18 ani, care dorește să 
achiziționeze produsele participante la campanie trebuie să efectueze testarea completă de auz înainte de a 
proba protezele auditive. 
3.3. Orice persoană fizică și / sau juridică, rezidentă în România, cu vârsta de peste 18 ani, care dorește să 
achiziționeze produsele participante la campanie trebuie să încheie contractul de probă acasă în perioada de 
derulare a campaniei, respectiv până la 30.04.2022, cu respectarea termenilor contractuali. 
3.4. Oferta se adresează clienților noi care încheie un contract până la data de 30.04.2022. 
  
SECTIUNEA 4. INFORMAȚII PRIVIND PRODUSELE IMPLICATE ÎN CAMPANIE  
4.1. Clienții beneficiază de reduceri de peste 2000 lei la protezele auditive Phonak reîncărcabile, în baza 
testelor auditive efectuate, după cum urmează: 
 - Reducere OTOTON 1000 lei - se acordă pe loc, oricărei persoane, cu respectarea condițiilor de 
participare de la Secțiunea 3; 
 - Decontare CAS 1058,77 lei - se acordă în baza deciziei de acordare emisă de Casa Națională de 
Asigurări de Sănătate. 
4.2. Pentru obținerea deciziei de acordare, orice persoană fizică trebuie să depună un dosar la Casa Națională 
de Asigurări de Sănătate, conform specificațiilor de pe website-ul https://ototon.ro/aparate-auditive-
compensate-cas/ sau de pe website-ul https://cnas.ro. 
4.3. Campania va fi semnalizată pe website-ul https://ototon.ro/ și paginile de social media dedicate 
campaniei. 
4.4. Reducerile din Campanie se pot cumula sau se poate opta doar pentru Reducerea OTOTON în valoare 
de 1000 lei în cazul în care clientul nu este asigurat sau nu dorește depunerea dosarului la CAS. 
  
SECȚIUNEA 5. DATE CU CARACTER PERSONAL 
5.1. Având în vedere că Regulamentul General privind Protecția Datelor nr. 679/2016 (GDPR) este aplicabil 
începând cu data de 25 mai 2018 în toate statele Uniunii Europene, prin participarea și înscrierea conform 
prezentului regulament, este necesar ca participanții să pună la dispoziția organizatorului și/sau partenerilor 
acestuia implicații în desfășurarea concursului date cu caracter personal (de ex. nume, prenume, număr 
telefon, adresă e-mail) astfel cum sunt solicitate de către Organizator conform Regulamentului și 
formularului de înscriere. 
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5.2. Participanții declară ca au cunoștință despre prelucrarea datelor lor cu caracter personal și își exprimă 
consimțământul în mod liber, expres și neechivoc cu privire la astfel de prelucrări în scopul executării 
prezentului Regulament și pentru îndeplinirea obligațiilor legale, inclusiv din domeniul fiscal, în 
conformitate cu prevederile GDPR. 
5.3. Prelucrarea datelor furnizate de Participanți se va face în conformitate cu legislația aplicabilă privind 
protecția datelor cu caracter personal, incluzând, dar fără a se limita la, prevederile GDPR, legislația de 
punere în aplicare și deciziile pe care autoritatea de supraveghere din România (ANSPDCP) le poate emite 
din când în când în legătură cu acestea. 
5.4. Participanții își pot retrage oricând și în mod gratuit consimțământul pentru prelucrarea datelor lor cu 
caracter personal pentru oricare dintre scopurile menționate mai sus, fără a afecta, însă, legalitatea 
activităților de prelucrare efectuate înaintea retragerii. În cazul retragerii consimțământului de prelucrare a 
datelor oferite pentru înscrierea la concurs, calitatea dumneavoastră de participant încetează din momentul 
retragerii. În conformitate cu legislația aplicabilă în domeniul prelucrării datelor cu caracter personal, vă 
informăm că beneficiați de următoarele drepturi: dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul la  
rectificare, dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”), dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul la 
portabilitatea datelor, dreptul la opoziție, precum și dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale 
automate, inclusiv creare de profiluri, care ar putea produce efecte juridice în relația cu dumneavoastră sau v-
ar putea afecta în mod similar într-o măsură semnificativă. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți 
adresa cu o cerere scrisă, datata și semnată la OTOACUSTIC CENTER SRL., Str. Știrbei Vodă, Nr. 129, 
Parter, Ap.1, Sector 1, București. sau la adresa de e-mail: gdpr.otoacustic@gmail.com 
  
SECȚIUNEA 6. ÎNTRERUPEREA CAMPANIEI PROMOȚIONALE 
6.1. Campania va putea fi întreruptă doar în caz de forță majoră sau printr-o decizie a organizatorului, dar nu 
înainte ca acesta să anunțe publicul prin intermediul paginii https://ototon.ro/. 
   
SECȚIUNEA 7. LITIGII 
7.1. Eventualele litigii apărute între Organizator și participanții la campanie se vor rezolva pe cale amiabilă 
sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române 
competente. 
7.2. Regulamentul de participare/desfășurare este disponibil în mod gratuit oricărui solicitant în cadrul 
website-ului https://ototon.ro/.
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