
REGULAMENT TOMBOLĂ 
We can do better than photocopying 

 
SECȚIUNEA 1. ORGANIZATORUL ȘI REGULAMENTUL OFICIAL AL TOMBOLEI 
Tombola este organizată și desfășurată de Cambridge University Press & Assessment, cu sediul în  
Shaftesbury Road, Cambridge, CB2 8EA, United Kingdom, reprezentat de Aniella Giorgiana Bușilă, în 
calitate de Consultant Cambridge (denumită în continuare Organizator), în parteneriat cu Art Klett, cu 
sediul în strada Ioan Cantacuzino, nr. 16, sector 1, București reprezentat de Monica Udrea-Liuță, în 
calitate de Manager de Produs și cu centrul de carte Fischer International, cu sediul în bd. Lascăr 
Catargiu, nr. 14, sector 1, București reprezentat de Daniela Văduva, în calitate de Director General și cu 
Centrul de Carte Straina SITKA, cu sediul în București, bd Dacia, nr 23, sector 1 reprezentat de Nicolette 
Ecaterina Tabara, în calitate de Director.  
Participanții la tombolă sunt obligați să respecte termenii și condițiile regulamentului oficial al acestuia, 
potrivit celor menționate mai jos.  Regulamentul Oficial este întocmit de Organizator și va fi făcut public pe 
site-ul www.cambridgeenglish.org/ro. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau schimba 
prezentul Regulament Oficial, urmând ca astfel de modificări să intre în vigoare numai după anunțul 
prealabil de prezentare a acestor modificări pe site-ul www.cambridgeenglish.org/ro. 
 
SECȚIUNEA 2. ZONA DE DESFĂȘURARE A TOMBOLEI 
Tombola este organizată și se desfășoară pe întreg teritoriul României și este rezervată exclusiv centrelor 
de pregătire Cambridge. Pentru obținerea de informații suplimentare, cei interesați pot trimite un email pe 
adresa aniella.busila@cambridge.org, pe întreaga durată a tombolei. 
 
SECȚIUNEA 3. DURATA TOMBOLEI 
Tombola We can do better than photocopying se desfășoară în perioada 1 noiembrie 2022 – 1 iulie 
2023. Tombola se va desfășura în conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial. 
 
SECȚIUNEA 3.1. CALENDARUL TOMBOLEI 
— 1 noiembrie 2022 – lansarea tombolei We can do better than photocopying 
— Timp de 8 (opt) luni vom premia în prima zi lucrătoare a lunii, începand cu decembrie (1 decembrie 

pentru înscrierile realizate până pe 31 noiembrie, 1 ianuarie pentru înscrierile realizate până pe 31 
decembrie, și așa mai departe) 3 (trei) centre de pregătire Cambridge care pot face dovada faptului 
că numărul materialelor de pregătire achiziționate este egal sau mai mare cu numărul candidaților 
înscriși la examenele Cambridge în perioada 1 august 2021 – 30 iunie 2023. 

— 1 iulie 2023 – ultima extragere a tombolei We can do better than photocopying 
— 2 iulie 2023 – încetarea tombolei We can do better than photocopying 
 
SECȚIUNEA 4. MECANISMUL Tombolei 
— La tombolă pot participa toate centrele de pregătire Cambridge (un centru de pregătire Cambridge 

este orice școală, instituție  sau profesor din România care înscrie un candidat la examenele 
Cambridge printr-unul din centrele autorizate de examen din România) 
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— Participarea la tombolă se poate face prin completarea acestui formular: 
https://cupsurvey.typeform.com/cambridgewcdbtp  

— În prima zi a fiecărei luni (începând cu 1 decembrie 2022), se vor extrage 3 (trei) centre de pregătire 
câștigătoare 

— Validarea câștigătorilor se face în momentul în care se verifică de către Cambridge University 
Press & Assessment dacă au fost îndeplinite condițiile de participare, respectiv dacă numărul 
materialelor de pregătire, definite ca manual și caiet de exerciții, și/sau manual, și/sau manual și caiet 
de exerciții și carte de teste Cambridge achiziționate, este egal sau mai mare decât numărul 
candidaților înscriși la examenele Cambridge în perioada 1 august 2021 – 30 iunie 2023. 

— Informarea câștigătorilor se face printr-un email trimis de pe adresa aniella.busila@cambridge.org 
— Termenul de revendicare a premiilor este de 15 zile calendaristice (răspuns la emailul primit de pe 

adresa aniella.busila@cambridge.org) 
 

SECȚIUNEA 5. PREMIILE 
Numele câștigătorilor vor fi publicate pe www.cambridgeenglish.org/ro. Premiile vor fi trimise câștigătorilor 
conform informațiilor furnizate de aceștia în e-mailul pe care îl vor trimite către adresa 
aniella.busila@cambridge.org. 
Premiul pentru fiecare din cele 3 (trei) centre de pregătire Cambrige extrase lunar constă într-un voucher 
în valoare de 100 de euro, valabil timp de 3 luni, pentru achiziționarea unor cărți Cambridge la alegere! 
Pe toată perioada de desfășurare a tombolei se vor acorda 24 de vouchere. 
 
SECȚIUNEA 6. RESPONSABILITATE 
Prin participarea la tombolă, toți participanții și eventualii câștigători sunt de acord și se obligă să 
respecte și să se conformeze tuturor cerințelor și condițiilor impuse de Organizator prin prezentul 
Regulament Oficial. 
Organizatorul nu are nicio obligație de a întreține corespondența cu solicitanții unor revendicări 
necâștigătoare ce apar ulterior acordării efective a premiilor sau după termenul de revendicare a premiilor 
prevăzut în prezentul Regulament Oficial.  
 
SECȚIUNEA 7. DREPTUL DE PARTICIPARE 
Tombola este deschisă participării tuturor centrelor de pregătire Cambridge de pe teritoriul României, cu 
excepția angajaților Organizatorului tombolei și a membrilor familiilor tuturor acestora (copii, parinti, sot/ 
sotie). 
 
SECȚIUNEA 8. PROTECȚIA DATELOR PERSONALE 
În conformitate cu legislația în vigoare, Organizatorul este obligat să facă public numele câștigătorilor și 
câștigul acordat în cadrul acestei tomble. Câștigătorii vor fi afișati pe site-ul www.cambridgeenglish.org/ro 
în conformitate cu prevederile Sectiunii 5 din prezentul Regulament oficial. 
Organizatorul se obligă să respecte prevederile regulamentului GDPR privind protecția datelor personale 
stocate pe durata tombolei. Ca atare, Organizatorul se angajează să păstreze și să utilizeze datele 
personale ale participanților/câștigătorilor la prezenta tombole conform prezentului Regulament Oficial și 
legislației în vigoare. 
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Participanții la tombolă, în calitate de persoane vizate, pot interveni asupra datelor personale oricand 
doresc și pot solicita: 
— informarea și consultarea datelor personale 
— actualizarea datelor personale 
— ștergerea datelor personale 
— restricționarea prelucrării datelor personale 
Prin simpla participare la tombolă și trimiterea datelor personale către Organizatorul tombolei, participanții 
sunt de acord ca datele lor să intre în baza de date a Organizatorului, să fie prelucrate și folosite în viitor 
de Organizator sau persoane juridice autorizate de către acesta, pentru a informa participanții cu privire la 
noi proiecte, campanii publicitare și de marketing. La cererea expresă, în scris, a participanților, 
Organizatorul nu va mai folosi datele lor personale. 
Datele colectate și utilizarea acestora: 
— Nume, prenume – datele sunt utilizate pentru realizarea înscrierii la tombolă. 
— Numărul de telefon/adresa de e-mail - informațiile sunt utilizate pentru menținerea comunicării cu 

privire la detaliile tombolei sau pentru transmiterea de mesaje, oferte, informări etc. 
— Numele centrului de pregătire Cambridge și orașul – informațiile sunt utilizate pentru validarea 

câștigătorilor. 
 
SECȚIUNEA 9. ÎNCETAREA TOMBOLEI 
Prezenta tombolă poate înceta numai în cazul producerii unui eveniment ce constituie forță majoră, 
inclusiv în cazul imposibilității Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a continua 
prezenta tombolă. 
 
SECȚIUNEA 10. LITIGII 
Eventualele litigii apărute între Organizator și participanții la prezenta tombolă 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. 
 


