
COMPANIA NAŢIONALĂ LOTERIA ROMÂNĂ S.A. 
 
    
  

R E G U L A M E N T 

Pentru organizare și desfășurare  
campanie promoțională “CARAVANA LOTO” 2022 

 
1. DENUMIREA CAMPANIEI PROMOȚIONALE 

Denumirea oficială a campaniei promoționale derulate potrivit prezentului regulament este 
“CARAVANA LOTO” 2022 denumită în continuare ”campanie promoțională”. 

 
 

2. ORGANIZATORUL CAMPANIEI PROMOȚIONALE 

Organizatorul campaniei promoționale este COMPANIA NAŢIONALĂ „LOTERIA ROMÂNĂ”  
S.A., cu sediul în Bucureşti, Str. Poenaru Bordea, nr. 20, sector 4, telefon: 0372.137.300; 
0372.137.406; fax: 0372.137.205 ,înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă 
Tribunalul Bucureşti sub nr. J40/9689/1999, cod înregistrare fiscală RO 12397185, capital subscris 
şi vărsat 42.611.725,00 lei, având contul IBAN RO55 CECE B504 01RO N071 4245, deschis la CEC 
BANK- Agenţia Lipscani, numită în continuare organizator. 

 
3. REGULAMENT OFICIAL 

 
3.1. Regulamentul oficial de participare și derulare a prezentei campanii promoționale este 

întocmit și este public conform legislației aplicabile din România prin postarea (afișarea) 
acestuia pe pagina de internet www.loto.ro și revista Loto-Prono. 

3.2. Solicitarea în vederea obținerii, în mod gratuit, a Regulamentului Oficial se poate 
efectua pe întreaga perioadă a campaniei promoționale, astfel cum aceasta este 
prevăzută la punctul 4 din prezentul regulament. 

3.3. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica și/sau completa oricând în perioada 
derulării campaniei promoționale mecanismul, precum și orice alte aspecte legate de 
campania promoțională “CARAVANA LOTO” 2022 cu aprobarea O.N.J.N. Aceste 
modificări și/sau completări vor fi aduse la cunoștința participanților în timp util. 
Campania promoțională  “CARAVANA LOTO” 2022 se desfășoară în conformitate cu 
dispozițiile prezentului Regulament Oficial și, implicit, a dispozițiilor legale din România. 

3.4. Participanții la campania promoțională descrisă în prezentul Regulament Oficial sunt 
obligați să respecte termenii și condițiile acestuia, prevederile acestuia fiind obligatorii 
tuturor participanților. 

4. PERIOADELE ȘI ZONELE DE DESFĂȘURARE A CAMPANIEI 

Campania promoțională “CARAVANA LOTO” 2022 se desfășoară în perioada 04 august – 28 
august 2022 în județul Constanța, în toate stațiunile litoralului românesc: 2 Mai, Cap Aurora, 
Constanța, Costinești, Eforie Nord, Eforie Sud, Jupiter, Mamaia, Mangalia, Neptun, Olimp, Saturn, 
Vama Veche și Venus, pentru a surprinde jucătorii care fac dovada participării la jocul Loto 6/49, 
Joker sau 5/40. 

 
5. PRODUSE PARTICIPANTE LA CAMPANIE 

Biletele de joc, validate și valabile pentru cea mai apropiată extragere loto organizată de 
C.N.L.R. S.A. pentru jocurile Loto 6/49, JOKER sau 5/40. 

 
 
 

http://www.loto.ro/


6. DREPTUL DE PARTICIPARE 
 

6.1. La campania promoțională are dreptul să participe orice persoană fizică, inclusiv 
cetățenii străini din România, excepție făcând angajații direct implicați ai Organizatorului 
sau ai colaboratorilor săi, C.N.L.R. S.A. și mandatari, direct sau prin interpuși. 
Participarea la această campanie promoțională are valoare de acceptare integrală și 
liber consimțită a prevederilor prezentului Regulament. 

6.2. În cadrul prezentei campanii promoționale poate participa orice persoană fizică ce 
deține un bilet de joc, validat și valabil pentru cea mai apropiată extragere loto 
organizată de C.N.L.R. S.A. pentru jocurile Loto 6/49, Joker sau 5/40 având la data 
achiziției vârsta minimă de 18 ani. 

6.3. Organizatorul își rezervă dreptul de a selecta aleator persoanele participante la această 
campanie promoțională. 

7. MECANISMUL CAMPANIEI PROMOȚIONALE 
 

7.1. Campania promoțională “CARAVANA LOTO” 2022 aduce jucătorilor fideli jocurilor 
loteristice organizate de C.N.L.R. S.A., posibilitatea de a câștiga, suplimentar, prin 
posesia și prezentarea biletului de joc, validat și valabil pentru cea mai apropiată 
extragere loto organizată pentru oricare din jocurile Loto 6/49, JOKER sau 5/40, 
reprezentanților Loteriei Române. 

7.2. Campania promoțională “CARAVANA LOTO” 2022 se desfășoară în perioada 04 august – 
28 august 2022 în județul Constanța, în toate stațiunile litoralului românesc: 2 Mai, Cap 
Aurora, Constanța, Costinești, Eforie Nord, Eforie Sud, Jupiter, Mamaia, Mangalia, 
Neptun, Olimp, Saturn, Vama Veche și Venus, pentru a surprinde jucătorii care fac 
dovada participării la oricare din jocurile Loto 6/49, JOKER sau 5/40. 

7.3. Campania promoțională “CARAVANA LOTO” 2022 se desfășoară în locuri aglomerate, cu 
o bună vizibilitate, și/sau în agențiile loto din orașele mai sus menționate, în perioada 
04 august – 28 august 2022, perioadă în care reprezentanții organizatorului vor selecta 
aleator persoanele participante la această campanie.  

7.4. Intervențiile echipei loto vor fi fotografiate/filmate și difuzate în cadrul emisiunii 
”ROMÂNII AU NOROC” de joi și duminică și/sau în cadrul altor emisiuni TV, postate pe 
pagina de Facebook și/sau publicate în revista Loto-Prono precum și pe canalele 
Youtube, Tik Tok și Instagram ale C.N.L.R. S.A.  

 

8. MODALITATE DE PREMIERE, VALIDARE ȘI IMPOZITARE PREMII  

 
8.1. În cadrul desfășurării campaniei promoționale “CARAVANA LOTO” 2022 se vor acorda, 

un număr total de 100 de premii în valoare totală de 10.000 lei, respectiv 25 de 
premii/săptămână a câte 100 de lei brut fiecare.  

8.2. În cadrul organizării și desfășurării campaniei promoționale “CARAVANA LOTO” 2022, 
jucătorii care dovedesc participarea la oricare din jocurile Loto 6/49, Joker sau 5/40 
organizate de C.N.L.R. S.A., vor primi, pe loc, un premiu în valoare brută de 100 lei, 
premii ce se supun prevederilor art. 108 (1) coroborat cu art. 110 (4) lit. a din Legea 
227/2015 privind Codul Fiscal, respectiv nu se impozitează fiind venit din premii pentru 
promovarea produselor/serviciilor ca urmare a practicilor comerciale și având o valoare 
mai mică de 600 de lei. 

8.3. Echipa Loteriei Române poate acorda, ca premiu de consolare, câte un 
tricou/pix/breloc/șapcă inscripționat(e), persoanelor intervievate care în timpul 
desfășurării caravanei dovedesc prezență de spirit, răspund haios, etc. 

8.4. Pentru acordarea premiilor se vor completa documente justificative Anexa 1 (conform 
tabel anexat) ce vor fi semnate în mod obligatoriu de către câștigător și reprezentantul 
C.N.L.R. S.A. Participantul/câștigătorul are obligația de a prezenta actul de identitate 
(B.I./C.I./Pașaport/permis de ședere) reprezentantului C.N.L.R. S.A. în vederea 



acordării premiului, pentru verificare identitate câstigător și fără reținerea unei copii 
dupa actul de identitate de către organizator. 
 

8.5. Neprezentarea actului de identitate (B.I./C.I./Pașaport/Permis de ședere) duce la 
neacordarea premiului. 

 
 

9. PROTECȚIA DATELOR PERSONALE 
 
 
În conformitate cu Regulamentul General privind Protecția Datelor nr. 679/2016, participanții 

la campania promoțională organizată de C.N. Loteria Română S.A. sunt informați că C.N.L.R. S.A. 
prelucrează date cu caracter personal, cu bună credință, în scopuri determinate, explicite și 
legitime. 

Persoanele ale căror date sunt supuse prelucrării au următoarele drepturi: dreptul la 
transparența informațiilor, a comunicărilor și a modalităților de exercitare a drepturilor persoanei 
vizate, dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție asupra 
datelor/dreptul la rectificare, dreptul la opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale 
luate în baza unei prelucrări automate, dreptul de a se adresa justiției, dreptul la ștergerea 
datelor (cu excepția situațiilor în care datele sunt necesare pentru îndeplinirea unei obligații 
legale), dreptul la restricționarea prelucrării datelor, dreptul la portabilitatea datelor, care pot fi 
exercitate în conformitate cu prevederile Regulamentului General privind Protecția Datelor nr. 
679/2016. 

Solicitările persoanelor vizate pot fi transmise pe adresa de e-mail gdpr@loto.ro sau la sediul 
C.N. Loteria Română S.A. din str. Poenaru Bordea nr. 20, sector 4, București. 

Informații suplimentare sunt disponibile pe site-ul companiei, la adresa www.loto.ro/gdpr. 
 

9.1. Prin participarea la prezenta campanie promoțională participanții sunt de acord să se 
conformeze și să respecte prevederile obligatorii ale prezentului regulament. Jucătorii 
și/sau câștigătorii prin participarea la campania promoțională își dau acordul pentru 
preluarea și prelucrarea datelor cu caracter personal, cât și pentru difuzarea imaginilor 
fotografiate/filmate în timpul derulării campaniei promoționale în cadrul emisiunii 
”ROMÂNII AU NOROC” și nu numai. 

9.2. Organizatorul va face public imaginile câştigătorilor şi câştigurilor la campania 
promoțională, făcând uz de toate mijloacele şi metodele legale, de realizare a acestui 
scop (televiziune, radio, presă scrisă, canale media, filme de reclamă, fotografii, revista 
“Loto-Prono”, site loto, Facebook, Instagram, etc), cu acordul participantului şi cu 
respectarea Regulamentului General privind Protecția Datelor nr. 679/2016 pentru 
protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal. Datele 
privind numele şi imaginea câştigătorilor vor fi folosite de organizator numai în scop 
publicitar. 

9.3. În cazul în care un participant nu dorește ca datele sale personale să fie utilizate în 
activități ulterioare de marketing și publicitate, poate refuza, prin informarea, în scris, a 
organizatorului. 

9.4. Categorii de date cu caracter personal procesate în cadrul campaniei promoționale: 

 nume și prenume; 
 act de identitate serie/nr; 
 cod numeric personal; 
 valoare premiu; 
 CRC bilet de joc loto; 
 semnătură; 
 imagine persoană filmată sau fotografiată. 

 
Codul numeric personal, seria și numărul actului de identitate, semnătură vor fi colectate 
doar în cazul persoanelor premiate pentru îndeplinirea obligațiilor legale de plată a premiilor. 
 

9.5. Scopul procesării 

Datele cu caracter personal ale participanților la campania promoțională vor fi prelucrate de 
către C.N.L.R. S.A. în vederea: 



- organizării și desfășurării campaniei promoționale,  a mediatizării evenimentului și a 
produselor companiei; 
- desemnării și validării câștigătorilor; 
- atribuirii premiilor și îndeplinirii obligațiilor fiscale și financiar contabile. 
Temeiul legal al prelucrării datelor cu caracter personal este consimțământul așa cum este 
prevăzut în Regulamentul (UE) 2016/679 art. 6 alin. 2) pct. a) și îndeplinirea unor obligații 
legale de către CNLR-SA. 
 

9.6. Perioada de stocare a datelor cu caracter personal 

Datele cu caracter personal ale câștigătorilor vor fi stocate de către C.N.L.R. S.A. conform 
prevederilor legale aplicabile în materie financiar-contabilă, respectiv 10 (zece) ani de la data 
încheierii exercițiului financiar. 
Datele cu caracter personal din categorie “imagine persoană filmată sau fotografiată” vor fi 
stocate pe o perioada de 30 de zile de la data finalizării campaniei promoționale Caravana 
LOTO – 2022. 
La expirarea perioadei de stocare a datelor cu caracter personal, C.N.L.R. S.A. va 
șterge/distruge/anonimiza aceste date de pe mijloacele de prelucrare și stocare. 
 

9.7. Securitatea datelor cu caracter personal 

9.7.1 C.N.L.R. S.A. se obligă să implementeze măsuri tehnice și organizatorice adecvate în 
vederea asigurării unui nivel de securitate corespunzător datelor cu caracter personal 
aparținând participanților la campanie.  
 

9.7.2 La evaluarea nivelului adecvat de securitate se va ține seama în special de riscurile 
prezentate de prelucrarea datelor cu caracter personal, generate în special, în mod accidental 
sau ilegal, de distrugerea, pierderea, modificarea, divulgarea neautorizată sau accesul 
neautorizat la datele cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate. 

 
9.7.3 Prin participarea la campania promoțională, participanții își exprimă acordul cu 

privire la furnizarea datelor cu caracter personal către C.N.L.R. S.A. în organizarea prezentei 
campanii, în scopul includerii acestor date cu caracter personal în baza de date, identificării și 
validarii ca și câștigător, fotografierii/filmării în scopul difuzării imaginilor în cadrul emisiunii 
”ROMÂNII AU NOROC” și/sau în cadrul altor emisiuni, postării pa pagina de Facebook și în 
revista Loto-Prono, conform Anexa 2 – declarație privind acordul pentru prelucrarea datelor cu 
caracter personal. 

 
9.7.4 Modificarea politicii de prelucrare a datelor cu caracter personale 
 
C.N.L.R. S.A. are dreptul de a modifica prezentul Regulament oricând pe durata desfășurării 

campaniei promoționale, numai în cazul în care se descoperă măsuri mai eficiente pentru 
protejarea și securizarea datelor cu caracter personal ale persoanelor vizate și fără a afecta 
drepturile și libertățile acestora. Orice astfel de modificare va fi publicata pe site-ul 
www.loto.ro, respectiv va fi adusă la cunoștința participanților prin aceleași mijloace prin care 
au fost informați cu privire la Regulament. 

 
9.8. Alte prevederi 

Datele personale ale participanților la campanie vor fi procesate în conformitate cu 
prevederile Regulamentului UE nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce 
privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. 

 
 
10.  POLITICA DE JOC RESPONSABIL 

 
10.1. Comunicarea de marketing - promoțională nu încurajează oamenii să joace în exces 

sau peste posibilitățiile lor și nici nu sugerează că pierderile din jocurile de noroc au avut loc 
fără consecințe. 

10.2. Nu prezintă sau incită abuzul de produse, achizițiile repetitive sau necontrolate, jocul 
excesiv sau o obsesie cu jocurile de noroc. 

 
10.3. Promovarea nu îndeamnă publicul să participe la jocurile loteristice prin denaturarea 

directă sau indirectă a șanselor unei persoane de a câștiga un premiu. 



 
10.4. În organizarea campaniei promoționale pentru jucători se ține cont de reguli 

echilibrate pentru a proteja jucătorii. 
 

10.5. Este complet interzisă accesarea produselor noastre de către copii. Un jucător 
trebuie să aibă vârsta de minim 18 ani. 
 
 

11. DISPOZIȚII FINALE 
 

11.1. Prin participarea la această campanie, participanții sunt de acord să respecte și să se 
conformeze tuturor prevederilor, termenilor și condițiilor prezentului Regulament Oficial. 

11.2. Orice potențiale litigii se vor rezolva pe cale amiabilă sau vor fi soluționate de instanțele 
judecătorești competente. 

11.3. În conformitate cu prevederile Art. 42 din Ordonanța nr.99/2000 privind comercializarea 
produselor și serviciilor de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 
regulamentul de participare / desfășurare este disponibil gratuit oricărui 
solicitant, solicitarea putând fi făcută la adresa București, Sector 4, str. Poenaru 
Bordea nr.20, pe email la adresa mail@loto.ro, telefonic la nr. 0372.137.300; 
0372.137.400 sau prin fax la nr. 0372.137.205. 
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Anexa 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Documentul conține date cu caracter personal protejate conform Regulamentului (UE) 2016/679. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Anexa 2 
 

CONSIMȚĂMÂNT 

 

Subsemnatul(a) ____________________, posesor al B.I./C.I. seria ____, nr. ___________, 
eliberat de ____________ la data de _________, domiciliat(ă) în _____________________, 
câștigător al unui premiu în valoare de __________________, la campania promoționala Caravana 
LOTO - 2022, declar, prin prezenta, următoarele: 

• Am fost informat(ă) că C.N.L.R.-S.A. prelucrează date cu caracter personal, cu bună 
credință, în scopuri determinate, explicite și legitime, în conformitate cu Regulamentul General 
privind Protecția Datelor cu Caracter Personal nr. 2016/679. 

C.N.LOTERIA ROMÂNĂ S.A.

Nume și Prenume Act de identitate 
Serie/Nr. CNP

Document justificativ pentru 
plată premiu

(CRC bilet joc)

Sunt de acord ca 
numele și/sau 

imaginea mea să 
fie făcute public de 
către C.N.L.R. S.A.

Semnătură  ⊗
participant campanie

Reprezentant C.N.L.R. S.A.:

Semnătura

Anexa 1

DOCUMENT JUSTIFICATIV PREMII CAMPANIE PROMOȚIONALĂ ”CARAVANA LOTO” 2022 
4 august - 28 august 2022

PUNCT DE LUCRU JUDEȚEAN CONSTANȚA PREMIU NET 100 LEI

 ⊗ Declar pe propria răspundere că nu mă încadrez în prevederile art. 6.1. din Regulamentul pentru 
organizarea și desfășurarea campaniei promoționale ”CARAVANA LOTO 2022” 



• Am fost informat(ă) de Politica de Confidențialitate a C.N.L.R.-S.A. privind protecția 
datelor cu caracter personal, politică disponibilă și pe pagina oficială a Loteriei Române, și de 
faptul că datele mele cu caracter personal (numele/prenumele, valoarea premiului,  imaginea mea 
fotografiată/filmată, alte date cu caracter personal) urmează să fie prelucrate de către C.N.L.R.-
S.A. în scopul de informare și marketing și aduse la cunoștință publică în cadrul emisiunii „Românii 
au noroc” sau în alte emisiuni, pe site-ul www@loto.ro, pe pagina de Facebook, Instagram, Tik-
Tok, Mewe și/sau în revista Loto-Prono și/sau în comunicate de presă emise de C.N.L.R.-S.A. 

• Am fost informat(ă) că, în conformitate cu prevederile Regulamentului General privind 
Protecția Datelor cu Caracter Personal nr. 2016/679, am dreptul la transparența informațiilor, a 
comunicărilor și a modalităților de exercitare a drepturilor persoanei vizate, dreptul la informare, 
dreptul la acces de date, dreptul la intervenție asupra datelor/dreptul la rectificare, dreptul la 
opoziție, dreptul de a mă adresa justiției și autorității de supraveghere, dreptul la ștergerea datelor 
(cu excepția situațiilor stabilite de regulament), dreptul la restricționarea prelucrării datelor. 

• Îmi dau acordul liber pentru prelucrarea și aducerea la cunoștință publică de către 
C.N.L.R.-S.A. a datelor mele cu caracter personal (numele/prenumele, valoarea câștigului, 
imaginea mea fotografiată/filmată, alte date cu caracter personal) în cadrul următoarelor mijloace 
de informare în masă: 

□   România TV 
□   Facebook, Instagram, Tik-Tok, Youtube 
□   revista Loto-Prono 
□   site loto.ro 
□   comunicate de presă 

• Am dreptul de a-mi retrage consimțământul în orice moment, fără a afecta legalitatea 
prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia. 

• Am fost informat că perioada de stocare a datelor cu caracter personal este de 30 zile de 
la data finalizării campaniei promoționale. 
• Am fost informat că C.N.L.R.-S.A. nu operează transferuri de date cu caracter personal 

către țări terțe sau organisme internaționale. 
• Am citit prezentul document și îmi exprim consimțământul în legătură cu această 

prelucrare. 
 
Data ____________       Semnătura _____________ 
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