
 

ALEF Distribution RO S.A. 
Sediu social: Bucuresti Sectorul 2, B-dul Dimitrie Pompeiu, nr. 6E, Cladirea Pipera Business Tower, etaj 8 
Tel: 0213.310.067/68/69/  Fax: 0213.310.051 
CUI:  RO37561959/  Reg. Com.: J40/6882/12.05.2017 
Capital social subscris: 90.000 RON/ Capital social depus: 27.000 RON 
Banca Transilvania – Sucursala Unirii/ IBAN: RO92BTRLRONCRT0395447601 
 
RO-B2B.ALEF.COM 1 

 

Regulament Promotie KASPERSKY - “2019 THE ULTIMATE RESELLER 

INCENTIVE PROGRAM” 

Art. 1. Organizatorul 

Organizatorul promotiei KASPERSKY - “2019 THE ULTIMATE RESELLER INCENTIVE PROGRAM” (denumita 
in continuare “Promotia” sau “Campanie Promotionala”) este compania Kaspersky Lab, cu sediul în 39A/3 
Leningradskoe Shosse Tel: +7-495-797-8700 Moscow, 125212 Fax: +7-495-797-8709 Russian Federation  
 

Art. 2. Produse participante 

La promotie participa toate Kaspersky comercializate de ALEF Distribution RO.  

Art. 3. Drept de participare 

La aceasta promotie poate participa orice persoana juridica romana, infiintata in conformitate cu 

prevederile legislatiei romane in vigoare care are incheiat un contract de distributie a produselor IT cu ALEF 

Distribution RO SA si care accepta si respecta conditiile prezentului regulament. 

Art. 4. Durata promotiei si aria de desfasurare 

Campania promotionala se va desfasura in perioada 01 ianuarie - 20 septembrie 2019, in promotie fiind 

inclusi partenerii ALEF Distribution RO SA de pe teritoriul Romaniei ce au incheiat un contract de distributie 

produse IT cu ALEF Distribution RO SA. Promotia poate fi prelungita prin anuntarea acestui lucru de catre 

organizator. 

Art. 5. Procedura promotiei 

Mecanismul promotiei este urmatorul: 

Pentru a participa la acesta campanie, participantii trebuie sa achizitioneze produse Kaspersky din 

portofoliul ALEF Distribution RO. 

Mecanism:  

În fiecare trimestru, Kaspersky Lab, va selecta partenerii câștigători în baza criteriilor discreționare 

acordate pentru următoarele categorii: 

• Cea mai bună performanță din punct de vedere vanzari totale 

• Cel mai bun partener SMB 

• Cel mai bun partener MSP 
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• Cel mai bun proiect Enterprise 

• Cel mai performant Partener Silver 

În fiecare trimestru, câștigătorii selectați vor beneficia de o excursie la Kaspersky International Driving 

Academy pe circuitul de le Cremona (Italia). Aici, vor conduce masina de curse Ferrari 458 Challenge, sub 

indrumarea  unor conducători de masini de curse profesioniști. În plus față de conducerea în circuit, 

câștigătorii își vor testa abilitățile în competiția karting și vor simți adrenalina generata de testarea unui 

simulator de conducere F1. În cele două zile de activitate, câștigătorii noștri vor fi cazati în orașul istoric 

Parma, bucurându-se de vibrațiile locale și de cea mai bună mâncare italiană. 

Evaluarea si alegerea castigatorilor se realizeaza trimestrial și, pe lângă veniturile din vânzări, unul din 

criteriile principale, recunoaștem, de asemenea, angajamentul pe care partenerii noștri îl demonstrează în 

toate activitățile lor privind bradul KASPERSKY, de la asistență pentru clienți și abilități de implementare 

tehnică, la vânzări. 

Art. 6. Conditii de validitate 

Pentru ca un participant la promotie sa fie considerat valid, acesta trebuie sa indeplineasca simultan 

urmatoarele conditii: 

A. Sa indeplineasca dreptul de participare conform art. 3 din prezentul Regulament.  

B. Sa fie partener Platinum, Gold sau Silver Kaspersky. 

C. Sa isi respecte termenele de plata stabilite prin contractul de distributie produse IT. 

Art. 7. Premiile 

Premiile pot fi de doua tipuri: 

- Pentru parteneri Platinum sau Gold – o experienta pe circuitul de la Cremona experienta sub 

umbrela Kaspersky High Performance Club; 

- Pentru partenerii Silver – produse branduite Kaspersky Motorsport. 

Premiile vor fi determinate si acordate direct castigatorilor de catre Kaspersky Lab in termen de  30 de zile 

de la finalizarea promotiei. 

Nu se incadreaza in promotie clientii care beneficiaza de alte conditii decat cele contractuale. 

Art. 8. Alternative ale premiilor 

Castigatorii premiilor nu au posibilitatea primirii contravalorii in bani sau in alte obiecte a premiului 

castigat. 
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Art. 9. Taxe si impozite 

Organizatorul se obliga sa respecte obligatiile de natura fiscala ce ii revin in sarcina conform prevederilor 

legale in vigoare cu privire la premiile acordate. 

Organizatorul nu este responsabil de plata oricaror taxe sau obligatii fiscale sau de orice alta natura care ar 

putea sa apara, acestea fiind in sarcina exclusiva a participantilor la prezenta campanie promotionala. 

Mentionam ca in conformitate cu prevederile titlului II si III din Legea 227 / 2015 privind Codul fiscal si 

normele metodologice de aplicare aprobate prin Hotararea de Guvern nr. 1 / 2016 cu modificarile si 

completarile ulterioare, in cazul persoanelor juridice, responsabilitatea declararii si impozitarii veniturilor 

din premii revine societatii castigatoare. 

Art. 10. Regulamentul promotiei 

Regulamentul oficial al promotiei poate fi obtinut in mod gratuit printr-o solicitare adresata 

departamentului marketing al societatii ALEF Distribution RO SA, la adresa de e-mail:  

RO-marketing@alef.com. 

Art. 11. Protectia datelor personale 

Datele cu caracter personal au fost furnizate de participanti ca date cu caracter personal, în conformitate 

cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului privind protecția persoanelor 

fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date 

și de abrogare a Directivei 95/46 / CE - denumită și abrevierea GDPR (Regulamentul general privind 

protecția datelor). 

Prin participarea la aceasta  promotie, participantii isi exprima acordul ca datele lor (denumirea societatii, 
numarul de telefon fix/mobil, adresa postala, adresa de e-mail, numarul de inregistrare la O.N.R.C. codul 
fiscal) , sa fie prelucrate de ALEF Distribution RO , pe parcursul Campaniei Promotionale in scopul validarii 
/desemnarii companiilor eligibile respective, strict in scopul desfasurarii campaniei promotionale. 
Datele cu caracter personal furnizate de participantii la prezenta promotie sunt utilizate exclusiv pentru 
derularea acesteia (de ex. determinarea castigatorului/castigatorilor, notificarea castigatorului / 
castigatorilor, trimiterea premiului).  
Temeiul legal pentru prelucrarea datelor in cadrul concursurilor cu premii este reprezentat de un contract 
in conformitate cu prevederile regulamentului GDPR. In cazul in care participantii isi dau acordul pentru 
prelucrarea datelor in cadrul unui concurs cu premiu, temeiul legal pentru prelucrarea datelor se face in 
baza consimtamantului acordat. 
Daca participantii si-au dat acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal in cadrul unui concurs 
cu premii, acest acord se poate oricand revoca, prin trimiterea unui email la RO-office@alef.com.  Dupa 
incheierea concursului, publicarea castigatorului / castigatorilor si solutionarea eventualelor contestatii, 
datele cu caracter personal ale participantilor sunt sterse. Datele castigatorului sunt stocate pe durata 
perioadei de garantie a premiului in produse.  

  
Organizatorul se angajajeaza sa nu dezvaluie niciun fel de date personale catre terti, cu exceptia 

companiilor partenere implicate in organizarea promotiei. 

http://b2b.alef.com/
http://b2b.alef.com/
http://b2b.alef.com/
mailto:RO-marketing@alef.com
mailto:RO-marketing@alef.com
mailto:RO-office@alef.com
mailto:RO-office@alef.com


 

ALEF Distribution RO S.A. 
Sediu social: Bucuresti Sectorul 2, B-dul Dimitrie Pompeiu, nr. 6E, Cladirea Pipera Business Tower, etaj 8 
Tel: 0213.310.067/68/69/  Fax: 0213.310.051 
CUI:  RO37561959/  Reg. Com.: J40/6882/12.05.2017 
Capital social subscris: 90.000 RON/ Capital social depus: 27.000 RON 
Banca Transilvania – Sucursala Unirii/ IBAN: RO92BTRLRONCRT0395447601 
 
RO-B2B.ALEF.COM 4 

Organizatorul se obliga ca datele prelucrate in cadrul prezentei campanii promotionale sa nu fie difuzate 
catre terti si sa respecte dreptul participantilor de a opta in scris cu privire la folosirea datelor sale pentru 
alte operatiuni de marketing. 

Art. 12. Incetarea promotiei 

Prezenta promotie poate inceta in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora conform 

legislatiei in vigoare sau in cazul schimbării cadrului legislativ, astfel incat organizarea si desfasurarea 

concursului cu caracter promotional sa presupuna marirea bugetului alocat acestui proiect. 

Art. 13. Diverse 

Prin participarea la aceasta campanie promotionala, toate persoanele juridice participante inteleg sa 

respecte prevederile prezentului regulament. 

Rezultatele promotiei (lista castigatorilor si premiile acordate) pot fi contestate in termen de 3 zile 

lucratoare de la data comunicarii.  Contestatiile trimise dupa acest termen nu vor mai fi luate in considerate. 

Organizatorii nu isi asuma responsabilitatea  pentru intarzieri in livrarea cadourilor datorate unui tert. 

Prezentul regulament a fost redactat cu respectarea prevederilor legale in vigoare. 

 

ALEF Distribution RO SA  
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