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REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOTIONALE 

 “90 DE ZILE FARA COMISION” 

 

ART. 1 ORGANIZATORUL  

Elefant Online S.A., persoană juridică română, cu sediul social în București, Sector 2, Bd. Dimitrie 
Pompeiu, nr. 5-7, etaj 5, înmatriculată la Registrul Comerțului sub numărul J40/6415/2010, avand 
cod fiscal RO 26396066, reprezentată legal prin  Sergiu Chircă, în calitate de Director General, in 
continuare ”Elefant Online” 

  

ART. 2 DREPT DE PARTICIPARE 

Prezenta campanie promotionala (”Campania promotionala”) se adreseaza tuturor Comerciantilor 
persoane juridice romane si care intentioneaza sa se inregistreze pe Platforma Elefant.  

 

ART. 3 Mecanismul CAMPANIEI PROMOTIONALE  

Comerciantii care se inscriu in campania “90 de zile fara comision” si sunt acceptati de catre Elefant 
Online, beneficiaza de 90 de zile de vanzari pe Platforma Elefant Marketplace, fara plata comisionului 
aferent vanzarilor inregistrate. 

 

ART. 4 PERIOADA DE DESFASURARE A CAMPANIEI 

Campania promotionala "90 de zile fara comision" se va desfășura în perioada 14 octombrie, ora 
00:00 – 31 decembrie, 2021 orele 23:59.    

 

ART. 5 PROCEDURA DE PARTICIPARE LA PROMOȚIE 

Pentru a participa la Campania Promotionala “90 de zile fara comision”, Comerciantul  trebuie sa se 
inscribe pe site-ul www.marketplace.elefant.ro si sa urmeze toate etapele din procedura de 
inregistrare.  

Ulterior inregistrarii, trebuie sa fie acceptat printr-un email de validare de la marketplace@elefant.ro 
si sa isi creeze un cont in platforma de marketplace.  

Campania promotionala va incepe in momentul in care contul este creat si dureaza  pentru un interval 
de 90 de zile de la momentul activarii contului. 

 

ART. 6 CONDIȚII DE VALIDITATE 

Pentru ca un Comerciant  sa fie validat in Platforma Elefant Marketplace si sa beneficieze de 90 de 
zile fara comision, acesta trebuie sa îndeplinească conditia impusa prin art. 2, art. 3 si  4 din prezentul 
Regulament; 
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ART. 7 PROTECȚIA DATELOR PERSONALE 

Prin participarea la această campanie, Comerciantii sunt de acord cu prevederile prezentului 
Regulament si cu dispozitiile privind protectia datelor cu caracter personal din Anexa nr. 3 de la 
Termeni si Conditii. Participarea la Campania promotionala, implică acceptul Comerciantilor cu 
privire la pastrarea  datelor lor personale și prelucrarea de catre Elefant Online. în scopul unor 
potențiale informări comerciale ulterioare. Elefant Online se obliga ca datele cu caracter personal sa 
nu fie difuzate catre terti, cu exceptia partenerului tehnologic VTEX. 

La cererea scrisă a Comerciantului, datată și semnată, expediată pe adresa sediului social al Elefant 
Online  – Bd. Dimitrie Pompeiu, nr. 5-7, etaj 5, sector 2, București – Elefant Online se obligă: 

i. să confirme in mod gratuit solicitantului dacă prelucrează sau nu date personale;  
ii. să rectifice, actualizeze, blocheze, șteargă sau transforme în date anonime, în mod gratuit, 

datele a căror prelucrare nu este conformă dispozițiilor Legii nr. 677/2001 privind protecția 
persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor 
date; 

iii. să înceteze prelucrarea datelor personale ale solicitantului. 

  

ART. 8 PREVEDERI GENERALE 

ÎNTRERUPEREA, MODIFICAREA, SUSPENDAREA ȘI ÎNCETAREA CAMPANIEI 

În orice moment, în cazul în care Elefant Online decide astfel, prezenta Campanie promotionala poate 
fi întreruptă, modificată, suspendată sau poate înceta. 

De asemenea, Elefant Online își rezervă dreptul de a modifica datele și durata Campaniei 
promotionale. Acest lucru va fi făcut public. Oricare dintre acțiunile mai sus menționate va fi adusă 
la cunoștință publicului prin publicarea pe website-ul www.marketplace.elefant.ro. 

Prin înscrierea la prezenta Campanie promoționala, Comerciantii sunt de acord ca numele, adresa de 
e-mail si numarul de telefon indicat să fie folosite pentru comunicări comerciale ulterioare despre 
ofertele speciale si Newsletter-ul Platformei Elefant Marketplace  

Pentru orice alte informații suplimentare despre Campania promotionala, puteți trimite solicitarile 
dumneavoastra la adresa de email : marketplace@elefant.ro  
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