REGULAMENT OFICIAL AL CAMPANIEI „BLACK FRIDAY”
Anexa 2 – Campanie promotionala de acordare a reducerii in valoare de 10% la cosul de cumparaturi
Membrilor Club 5* Premium si Exclusive inscrisi in programul de fidelitate Club 5*
SECTIUNEA 1. PREVEDERI GENERALE REFERITOARE LA PROGRAMUL DE FIDELITATE CLUB 5*
Programul de fidelitate Club 5* este un program creat si operat de catre S.C. Studio Moderna S.A., cu
sediul in Splaiul Independentei, nr.319L, cladirea Paris, corp A1, parter, Sector 6, Bucuresti, Romania,
avand Codul Unic de inregistrare RO 15065733, inregistrata la Oficiul Registrul Comertului sub numarul
J40/12581/05.12.2002, denumita in continuare („STUDIO MODERNA”).
Calitatea de membru Club 5* permite clientilor sa achiziționeze produse si servicii din oferta Studio
Moderna S.A. in conditii mai avantajoase (denumite in continuare „Beneficii pentru membri Club 5*”).
Regulamentul complet al programului de fidelitate Club 5* poate fi accesat pe site: https://www.topshop.ro/club-5#top www.top-shop.ro, www.dormeo.ro, www.delimano.ro, www.walkmxx.ro,
www.rovus.ro, www.wellneo.ro, cat si in magazinele Top Shop si Dormeo.
SECTIUNEA 2. Mecanismul Campaniei promotionale pentru membri Club 5*de acordare a reducerii in
valoare de 10% la cosul de cumparaturi
In data de 15.11.2021 Organizatorul acorda o reducere suplimentara de 10% aplicata la valoarea totala a
produselor din cosul de cumparaturi tuturor membrilor inscrisi in programul de fidelitate Club 5* cat si
celor care aleg sa cumpere cardul Club 5* Premium sau Exclusive cu scopul de a beneficia de oferta
actuala.
SECTIUNEA 3. Reguli de acordare a reducerii suplimentare de 10% la cosul de cumparaturi pentru
membri Club 5*
Reducerea suplimentara de 10 % se aplica la valoarea cosului de cumparaturi daca este indeplinita
conditia de apartenenta la programul de fidelitate Club 5*. Aceasta poate fi anterioara zilei de campanie,
cat si pe loc, in momentul introducerii in cosul de cumparaturi a cardului Club 5* Premium sau Club 5*
Exclusive.
SECTIUNEA 4. Modalitate de aplicare a reducerii suplimentare de 10% la cosul de cumparaturi pentru
membri Club 5*
Reducerea de 10% va fi aplicata de catre consultanul de vanzari din cadrul departamentelor de vanzare
Call Center, respectiv in magazinele Top Shop si Dormeo la finalul vanzarii
In cadrul comenzilor efectuate pe unul dintre site-urile www.top-shop.ro, www.dormeo.ro,
www.delimano.ro, www.walkmxx.ro, www.rovus.ro, www.wellneo.ro, membrului Club 5* i se va aplica
reducerea automat, in momentul in care se autentifica cu codul de membru Club 5*, sau, in cazul in care
adauga in cos unul dintre cardurile e fidelitate Club 5* Premium sau Exclusive.
SECTIUNEA 5. PERSOANELE PARTICIPANTE LA CAMPANIE
Poate participa la prezenta Campanie orice persoana cu varsta peste 18 ani, indiferent de locul situării
domiciliului (denumit in prezentul Regulament „membru Club 5*”), pentru orice achiziție de produse
comercializate in structura de vanzare, mai putin produsele exceptate prezentate la Sectiunea 6, cu
conditia de a fi membru al programului de fidelitate Club 5*. Pentru participarea la Campanie, achizitia
cardului Club 5* Premium sau Exclusive trebuie să aiba loc în perioada Campaniei, prezentata în sectiunea
a 5-a a prezentei anexe sau anterior acesteia.
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SECȚIUNEA 6. VALABILITATEA CAMPANIEI
Campania „10% reducere la cosul de cumparaturi” este valabilă exclusiv in data de 15.11.2021. Pentru
obținerea de informații suplimentare va rugam să trimiteți un e-mail la info@top-shop.ro.
SECTIUNEA 7. ALTE CLAUZE SI EXCEPTII
Ofertele sunt valabile în limita stocului disponibil în data de 15.11.2021 și pot fi supuse anumitor excepții
care sunt prezentate mai jos, in prezenta anexa.
Produse exceptate in “Campania 10% reducere la cosul de cumparaturi” asupra carora nu se poate aplica
oferta prezenta:
Nav Id code
106083067
110001828
110007930
110004941
110011603
110011606
110011608
110011746
110073660
110019017
110019018
110019019
110019054
110019055
110019056
110019057
110033372
110033373
110038830
110038831
110041367
110044699
110044700

Item Id code

Variant Id code

NUME PRODUS

1000072447

1000146279

DORMEO TRUE EVOLUTION PILLOW 16 CM

1000078519

110001828

TOP SHOP BAG UMBRELLA BRAND PAPER 2018 35X36X14

1000078520

110007930

DORMEO BAG PAPER 2018 35X36X14

1000080760

110004941

DELIMANO ADRIANO'S ULTIMATE OVEN SAFE POT 26 CM

1000086958

110011603

BIOTOS WASHING-UP LIQUID WITH PROBIOTICS

1000086969

110011606

BIOTOS TOILET CLEANER WITH PROBIOTICS

1000086971

110011608

BIOTOS LIQUID LAUNDRY DETERGENT WITH PROBIOTICS

1000087236

110011746

CUTIE CARTON ONDULAT 675X280X430mm

1000087236

110073660

CUTIE CARTON ONDULAT 450X400X400 FARA TIPAR

1000101659

110019017

DORMEO MAMUT II FOOTBOARD WHITE 140X200

1000101659

110019018

DORMEO MAMUT II FOOTBOARD WHITE 160X200

1000101659

110019019

DORMEO MAMUT II FOOTBOARD WHITE 180X200

1000101659

110019054

DORMEO MAMUT II FOOTBOARD W.OAK 120X200

1000101659

110019055

DORMEO MAMUT II FOOTBOARD W.OAK 140X200

1000101659

110019056

DORMEO MAMUT II FOOTBOARD W.OAK 160X200

1000101659

110019057

DORMEO MAMUT II FOOTBOARD W.OAK 180X200

1000117550

110033372

DORMEO SIENA DUVET DOUBLE V3 140X200

1000117550

110033373

DORMEO SIENA DUVET DOUBLE V3 200X200

1000127198

110038830

PALETI NON-EURO 80x120x14

1000127199

110038831

PALETI EURO 80x120x14

1000130324

110041367

DELIMANO INSTANT WATER FILTER

1000130459

110044699

WALKMAXX TREND SANDALS CORK BLACK 36

1000130459

110044700

WALKMAXX TREND SANDALS CORK BLACK 37

List Price

Last purchase
date

299.00
lei
1.29
lei
1.29
lei
199.00
lei
14.99
lei
29.99
lei
69.99
lei
1.58
lei
0.01
lei
129.00
lei
129.00
lei
129.00
lei
129.00
lei
129.00
lei
129.00
lei
129.00
lei
299.00
lei
399.00
lei
14.28
lei
24.56
lei
149.00
lei
119.00
lei
119.00
lei
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09-11-21
26-10-21
08-11-21
09-11-21
09-11-21
10-09-21
09-11-21
22-10-21
18-10-21
30-09-21
30-09-21
15-10-21
05-11-21
30-09-21
30-09-21
30-09-21
29-10-21
04-11-21
22-10-21
29-09-21
09-11-21
17-09-21
18-08-21

110044702
110044703
110044719
110044720
110043921
110043966
110043967
110043968
110044161
110044305
110047891
110049120
110051359
110052549
110053123
110066244
110066257
110069428
110071896
110071897
110067143
110070168
110070170
110070172
110067621
110067622
110067630
110067633
110068217
110069429
110069433
110070288

1000130459

110044702

WALKMAXX TREND SANDALS CORK BLACK 38

1000130459

110044703

WALKMAXX TREND SANDALS CORK BLACK 39

1000130459

110044719

WALKMAXX TREND SANDALS CORK GOLD 39

1000130459

110044720

WALKMAXX TREND SANDALS CORK GOLD 38

1000133026

110043921

WALKMAXX COMFORT SNEAKER KNIT W PINK 36

1000133028

110043966

WALKMAXX TREND LEISURE SHOES GLITTER WHITE 40

1000133028

110043967

WALKMAXX TREND LEISURE SHOES GLITTER WHITE 41

1000133028

110043968

WALKMAXX TREND LEISURE SHOES GLITTER WHITE 42

1000133028

110044161

WALKMAXX TREND LEISURE SHOES GLITTER BLACK 36

1000133035

110044305

WALKMAXX FIT SHOES SIGNATURE BLACK 40

1000142525

110047891

DELIMANO AIR FRYER POT

1000149532

110049120

DORMEO LAN SPACE PILLOW CLASSIC 40X60

1000157735

110051359

DELIMANO FIVESTAR LEGEND PANCAKE PAN 24CM

1000166710

110052549

WALKMAXX FIT SHOES SIGNATURE AW DARK GREY 46

1000166963

110053123

WALKMAXX COMFORT ANKLE BOOTS SPORTY BROWN 41

1000191033

110066244

WONDER CORE SLIDE FIT GREEN

1000191045

110066257

ROVUS NANO AIR PURIFIER

1000194231

110069428

ROVUS CORDLESS PORTABLE FAN

1000194231

110071896

ROVUS CORDLESS PORTABLE FAN BLACK

1000194231

110071897

ROVUS CORDLESS PORTABLE FAN PINK

1000194315

110067143

WELLNEO EMS TONER BASE

1000194316

110070168

WELLNEO FIT U PANTS M

1000194316

110070170

WELLNEO FIT U PANTS XL

1000194316

110070172

WELLNEO FIT U PANTS XXXL

1000195566

110067621

WALKMAXX FIT SHOES CANVAS ROSE 39

1000195566

110067622

WALKMAXX FIT SHOES CANVAS ROSE 40

1000195566

110067630

WALKMAXX FIT SHOES CANVAS ROSE 37

1000195566

110067633

WALKMAXX FIT SHOES CANVAS PISTACHIO 37

1000196240

110068217

DORMEO ERGO COMFORT PET BED M

1000197217

110069429

DORMEO UV LIGHT MONITOR&LAPTOP STAND BLACK

1000198528

110069433

ROVUS NANO BLADELESS FAN FILTERS

1000201322

110070288

WELLNEO FIT U WAIST

119.00
lei
119.00
lei
119.00
lei
119.00
lei
169.00
lei
149.00
lei
149.00
lei
149.00
lei
149.00
lei
199.00
lei
0.01
lei
69.00
lei
99.99
lei
199.00
lei
229.00
lei
499.00
lei
1,799.00
lei
129.00
lei
129.00
lei
129.00
lei
149.00
lei
129.00
lei
129.00
lei
129.00
lei
199.00
lei
199.00
lei
199.00
lei
199.00
lei
329.00
lei
249.00
lei
95.00
lei
69.90
lei
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17-09-21
17-09-21
30-09-21
30-09-21
19-08-21
14-10-21
17-09-21
17-09-21
17-09-21
22-10-21
30-09-21
05-11-21
21-10-21
25-08-21
01-09-21
10-11-21
01-10-21
25-08-21
25-08-21
24-09-21
06-10-21
09-11-21
10-11-21
04-11-21
10-09-21
01-09-21
17-09-21
20-09-21
26-08-21
14-10-21
09-11-21
09-11-21

110070315
110071875

1000201330

110070315

ROVUS 2IN1 MOSQUITO KILLER

1000207505

110071875

DELIMANO BRAVA NICER DICER PRO

129.00
lei
119.00
lei

SECTIUNEA 8. Prelucrarea datelor cu caracter personal
I.1. Prin apartenența la programul de fidelitate Club 5* solicitantul înțelege faptul că datele cu caracter
personal (nume, prenume, adresa, numar de telefon fix si/sau mobil, e-mail) vor fi prelucrate de Studio
Moderna în vederea generării codului de membru Club 5*, informării cu privire la codul personal de
membru Club 5* prin intermediul căruia solicitantul va beneficia de reducerile și promoțiile programului
de fidelitate Club 5*, precum și pentru informarea solicitantului cu privire la expirarea cardului de
fidelitate Club 5* și posibilitatea reînnoirii acestuia. Datele personale ale solicitantului sunt prelucrate de
Studio Moderna în temeiul relației contractuale (executare de contract) ce este stabilită prin aderarea
solicitantului la programul de fidelitate Club 5*.
2. De asemenea, în vederea acordării beneficiilor și reducerilor din cadrul programului de fidelitate pentru
membri Club 5*, precum și pentru informarea și transmiterea de oferte, cataloage și materiale publicitare,
solicitantul poate opta pentru primirea de comunicări comerciale prin intermediul poștei, e-mail-ului, a
mesajelor tip SMS și prin intermediul apelurilor telefonice. În această situație, temeiul prelucrării datelor
cu caracter personal îl reprezintă consimțământul dumnveavoastră.
Dacă optați pentru primirea de astfel de mesaje comerciale, vom utiliza adresa dvs., adresa de e-mail și
numărul de telefon pentru a vă transmite mesaje comerciale cu privire la beneficiile și promoțiile Studio
Moderna pentru membrii Club 5*.
Puteți revoca acordul prealabil în orice moment și fără costuri, prin transmiterea unui e-mail la adresa:
dpo.ro@studio-moderna.com sau prin transmiterea unei solicitări în acest sens prin poștă sau curier la
adresa societatii Studio Moderna ., cu sediul in Splaiul Independentei, nr.319L, cladirea Paris, corp A1,
parter, Sector 6, Bucuresti, Romania.
Datele cu caracter personal colectate în vederea comunicărilor comerciale vor fi păstrate până la
retragerea consimțământului dumneavoastră.
3. Cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal pentru care avem diverse obligatii de raportare si
plata a taxelor si impozitelor, acestea vor fi pastrate cu respectarea prevederilor financiar-contabile și
fiscale, cat si a regulilor de arhivare impuse de legislatia aplicabila, care constituie temeiul de prelucrare a
societatii Studio Moderna .
4. Datele cu caracter personal colectate pentru scopul programului de fidelitate Club 5* vor fi stocate pe
durata acesteia plus o perioada suplimentara de minim 3 ani (cat este termenul de prescriptie pentru
actiunile in justitie).
II. Solicitantul înțelege, de asemenea, că datele de mai sus pot fi dezvăluite catre:
 Alte societati din Grup
 Furnizori ai serviciilor aferente activitatilor de marketing (agentii de marketing, societati de furnizare a
serviciilor de e-mail marketing)
 Furnizori de servicii de curierat, telefonie mobile
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24-09-21
29-10-21

 Autoritati publice sau alte categorii de destinatari, inclusiv altor societati din Grup, daca dezvaluirea are
la baza un temei juridic adecvat (cum ar fi o obligatie legala, consimtamantul sau interesul legitim).
III. Studio Moderna se obligă de asemenea să respecte prevederile Regulamentului EU nr. 679/2016,
privind protecția datelor personale stocate pe durata apartenenței solicitantului la programul de fidelitate
Club 5*, precum și pe o perioadă minimă de 30 zile. Ca atare, Studio Moderna se angajează să păstreze
confidențialitatea datelor personale ale solicitantului și să le utilizeze conform prezentului Regulament și
legislației în vigoare.

IV. Pe durata apartenentei la programul de fidelitate Club 5*, cat si dupa incetarea apartenentei, membrii
Club 5*, în calitate de persoane vizate conform Regulamentului (UE) 2016/679 al Palamentului European
și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea
datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, au urmatoarele drepturi:
 De a obtine de la operatorul Studio Moderna., la cerere în mod gratuit orice informatie legata
de beneficiile cardului de fidelitate Club 5*
 Dreptul de acces: persoanele vizate au dreptul de a obtine de la Operator confirmarea ca
prelucreaza datele lor cu caracter personal, precum si informatii privind specificul prelucrarii cum
ar fi: scopul, categoriile de date cu caracter personal prelucrate, destinatarii datelor, perioada
pentru care datele sunt pastrate, existenta dreptului de rectificare, stergere sau restrictionare a
prelucrarii. Acest drept le permite sa obtina gratuit o copie a datelor cu caracter personal
prelucrate, precum si contracost orice copii suplimentare;
 Dreptul de rectificare a datelor: persoanele vizate au dreptul de a solicita modificarea datelor lor
cu caracter personal incorecte ori, dupa caz, completarea datelor care sunt incomplete.
 Dreptul la stergere: persoanele vizate au dreptul de a solicita stergerea datelor lor cu caracter
personal atunci cand:
 Acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate si se prelucreaza;
 Si-au retras consimtamantul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal si Operatorul nu
le mai poate prelucra pe alte temeiuri legale;
 Datele cu caracter personal sunt prelucrate contrar legii;
 Datele cu caracter personal trebuie sterse conform legislatiei relevante;
 Retragerea consimtamantului si dreptul de opozitie: persoanele vizate au dreptul de a-si retrage
oricand consimtamantul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal prelucrate pe baza
de consimtamant. De asemenea, se pot opune oricand prelucrarilor pentru scopul de marketing,
inclusiv profilarilor efectuate in acest scop, precum si prelucrarilor bazate pe interesul legitim al
Operatorului, din motive care tin de situatia lor specifica.
 Restrictionare: persoanele vizate au dreptul de a solicita restrictionarea prelucrarii datelor in
urmatoarele situatii:
 In cazul in care contesta corectitudinea datelor cu caracter personal, pe o perioada care ii
permite Operatorului sa verifice exactitatea acestor date;
 In cazul in care prelucrarea este ilegala, iar persoanele vizate se opun stergerii datelor cu
caracter personal, solicitand in schimb restrictionarea utilizarii lor;
 In cazul in care Operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal in scopul prelucrarii,
dar persoanele vizate le solicita pentru o actiune in instanta;
 In cazul in care persoanele vizate s-au opus prelucrarii, pentru intervalul de timp in care se
verifica daca drepturile legitime ale Operatorilui prevaleaza asupra drepturilor lor in calitate de
persoana vizata.
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Dreptul la portabilitate: in masura in care se prelucreaza datele cu caracter personal prin mijloace
automatizate, persoanele vizate au dreptul sa solicite Operatorului furnizarea datelor cu caracter
personal intr-o forma structurata, utilizata frecvent si care poate fi citita in mod automatizat. Daca
persoanele vizate solicita acest lucru, Operatorul poate sa transmita datele lor cu caracter
personal unei alte entitati, daca este posibil din punct de vedere tehnic.

Solicitantul poate cere daca doreste ca informatiile sa îi fie comunicate la o anumita adresa, sau printr-un
serviciu de corespondenta care sa asigure predarea. Pentru orice nelamuriri participantii pot transmite
solicitari la adresa Splaiul Independetei, nr.319L, cladirea Paris, corp A1, parter, Sector 6, Bucuresti sau la
adresa: dpo.ro@studio-moderna.com
Pentru exercitarea drepturilor, solicitantul se poate adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată la adresa
societății indicate în prezentul Regulament, sau la adresa dpo.ro@studio-moderna.com.
Inainte de a da curs oricarei astfel de cereri, ne rezervam dreptul de a va verifica identitatea, pentru a ne
asigura ca solicitarea provine chiar din partea persoanei vizate.
După soluționarea eventualelor cereri, reclamații privind prelucrări nejustificate, în măsura în care acestea
sunt întemeiate, datele personale colectate vor fi distruse și nu vor fi prelucrate în orice mod, cu excepția
cazului în care prelucrarea este impusă de obligațiile legale ce revin Studio Moderna sau atunci când există
un interes legitim.
Dreptul de a depune o plangere la autoritatea de supraveghere si cerere in justitie: persoanele vizate au
dreptul de a depune plangere la autoritatea de supraveghere a prelucrarii datelor in cazul in care
considera ca le-au fost incalcate drepturile: Autoritatea Nationala pentru Supravegherea Prelucrarii
Datelor cu Caracter Personal; Adresa: Bulevardul General Gheorghe Magheru nr. 28-30, Sector 1,
Bucuresti; e-mail anspdcp@dataprotection.ro.
De asemenea, persoanele vizate au dreptul de a se adresa in justitie.
V. S.C. Studio Moderna S.A. se obligă să implementeze măsuri tehnice și organizatorice adecvate în
vederea asigurării unui nivel de securitate corespunzător datelor cu caracter personal aparținând
solicitanților la programul Club 5*.
VI. TEMEIUL LEGAL
Prezentul Regulament este in conformitate cu prevederile legislatiei nationale privind comercializarea
produselor si serviciilor, respectiv Ordonanta de Guvern nr. 99/2000, O.U.G. nr.34/2014 privind drepturile
consumatorilor in cadrul contractelor incheiate cu profesionistii si legislatia privind protectia persoanelor
fizice in legatura cu procesarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, legislatia
privind publicitatea.
Reclamatiile privind produsele sau serviciile implicate in Campanie dupa finalizarea Campaniei in
conformitate cu prezentul Regulament nu vor fi luate in considerare si nu vor reprezenta raspunderea
Organizatorului.
In caz de tentativa sau fraudare a sistemului Campaniei, abuz sau orice fapte care afecteaza imaginea
Organizatorului, acesta isi rezerva dreptul de a lua toate masurile necesare pentru remedierea situatiei
aparute.
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Pentru informatii suplimentare, va rugam sa contactati Departamentul Relatii Clienti: 021 3017272 sau pe
adresa
https://top-shop.ro/contact/,
https://walkmaxx.ro/contact/,
https://rovus.ro/contact/,
https://delimano.ro/contact/, https://dormeo.ro/contact/, https://wellneo.ro/contact/.Organizatorul va
lua toate masurile necesare pentru desfasurarea Campaniei in conditii normale conform celor de mai sus,
dar nu isi asuma raspunderea pentru reclamatii, contestatii ale participantilor care nu vizeaza incalcarea
cadrului legal in vigoare.

Organizator
STUDIO MODERNA S.A.
Marcel Flaugnatti
Director General
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REGULAMENT OFICIAL AL CAMPANIEI „BLACK FRIDAY”
Anexa 2 – Campanie promotionala de acordare a reducerii in valoare de 10% la cosul de cumparaturi
Membrilor Club 5* Premium si Exclusive inscrisi in programul de fidelitate Club 5*
SECTIUNEA 1. PREVEDERI GENERALE REFERITOARE LA PROGRAMUL DE FIDELITATE CLUB 5*
Programul de fidelitate Club 5* este un program creat si operat de catre S.C. Studio Moderna S.A., cu
sediul in Splaiul Independentei, nr.319L, cladirea Paris, corp A1, parter, Sector 6, Bucuresti, Romania,
avand Codul Unic de inregistrare RO 15065733, inregistrata la Oficiul Registrul Comertului sub numarul
J40/12581/05.12.2002, denumita in continuare („STUDIO MODERNA”).
Calitatea de membru Club 5* permite clientilor sa achiziționeze produse si servicii din oferta Studio
Moderna S.A. in conditii mai avantajoase (denumite in continuare „Beneficii pentru membri Club 5*”).
Regulamentul complet al programului de fidelitate Club 5* poate fi accesat pe site: https://www.topshop.ro/club-5#top www.top-shop.ro, www.dormeo.ro, www.delimano.ro, www.walkmxx.ro,
www.rovus.ro, www.wellneo.ro, cat si in magazinele Top Shop si Dormeo.
SECTIUNEA 2. Mecanismul Campaniei promotionale pentru membri Club 5*de acordare a reducerii in
valoare de 10% la cosul de cumparaturi
In data de 15.11.2021 Organizatorul acorda o reducere suplimentara de 10% aplicata la valoarea totala a
produselor din cosul de cumparaturi tuturor membrilor inscrisi in programul de fidelitate Club 5* cat si
celor care aleg sa cumpere cardul Club 5* Premium sau Exclusive cu scopul de a beneficia de oferta
actuala.
SECTIUNEA 3. Reguli de acordare a reducerii suplimentare de 10% la cosul de cumparaturi pentru
membri Club 5*
Reducerea suplimentara de 10 % se aplica la valoarea cosului de cumparaturi daca este indeplinita
conditia de apartenenta la programul de fidelitate Club 5*. Aceasta poate fi anterioara zilei de campanie,
cat si pe loc, in momentul introducerii in cosul de cumparaturi a cardului Club 5* Premium sau Club 5*
Exclusive.
SECTIUNEA 4. Modalitate de aplicare a reducerii suplimentare de 10% la cosul de cumparaturi pentru
membri Club 5*
Reducerea de 10% va fi aplicata de catre consultanul de vanzari din cadrul departamentelor de vanzare
Call Center, respectiv in magazinele Top Shop si Dormeo la finalul vanzarii
In cadrul comenzilor efectuate pe unul dintre site-urile www.top-shop.ro, www.dormeo.ro,
www.delimano.ro, www.walkmxx.ro, www.rovus.ro, www.wellneo.ro, membrului Club 5* i se va aplica
reducerea automat, in momentul in care se autentifica cu codul de membru Club 5*, sau, in cazul in care
adauga in cos unul dintre cardurile e fidelitate Club 5* Premium sau Exclusive.
SECTIUNEA 5. PERSOANELE PARTICIPANTE LA CAMPANIE
Poate participa la prezenta Campanie orice persoana cu varsta peste 18 ani, indiferent de locul situării
domiciliului (denumit in prezentul Regulament „membru Club 5*”), pentru orice achiziție de produse
comercializate in structura de vanzare, mai putin produsele exceptate prezentate la Sectiunea 6, cu
conditia de a fi membru al programului de fidelitate Club 5*. Pentru participarea la Campanie, achizitia
cardului Club 5* Premium sau Exclusive trebuie să aiba loc în perioada Campaniei, prezentata în sectiunea
a 5-a a prezentei anexe sau anterior acesteia.
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SECȚIUNEA 6. VALABILITATEA CAMPANIEI
Campania „10% reducere la cosul de cumparaturi” este valabilă exclusiv in data de 15.11.2021. Pentru
obținerea de informații suplimentare va rugam să trimiteți un e-mail la info@top-shop.ro.
SECTIUNEA 7. ALTE CLAUZE SI EXCEPTII
Ofertele sunt valabile în limita stocului disponibil în data de 15.11.2021 și pot fi supuse anumitor excepții
care sunt prezentate mai jos, in prezenta anexa.
Produse exceptate in “Campania 10% reducere la cosul de cumparaturi” asupra carora nu se poate aplica
oferta prezenta:
Nav Id code
106083067
110001828
110007930
110004941
110011603
110011606
110011608
110011746
110073660
110019017
110019018
110019019
110019054
110019055
110019056
110019057
110033372
110033373
110038830
110038831
110041367
110044699
110044700

Item Id code

Variant Id code

NUME PRODUS

1000072447

1000146279

DORMEO TRUE EVOLUTION PILLOW 16 CM

1000078519

110001828

TOP SHOP BAG UMBRELLA BRAND PAPER 2018 35X36X14

1000078520

110007930

DORMEO BAG PAPER 2018 35X36X14

1000080760

110004941

DELIMANO ADRIANO'S ULTIMATE OVEN SAFE POT 26 CM

1000086958

110011603

BIOTOS WASHING-UP LIQUID WITH PROBIOTICS

1000086969

110011606

BIOTOS TOILET CLEANER WITH PROBIOTICS

1000086971

110011608

BIOTOS LIQUID LAUNDRY DETERGENT WITH PROBIOTICS

1000087236

110011746

CUTIE CARTON ONDULAT 675X280X430mm

1000087236

110073660

CUTIE CARTON ONDULAT 450X400X400 FARA TIPAR

1000101659

110019017

DORMEO MAMUT II FOOTBOARD WHITE 140X200

1000101659

110019018

DORMEO MAMUT II FOOTBOARD WHITE 160X200

1000101659

110019019

DORMEO MAMUT II FOOTBOARD WHITE 180X200

1000101659

110019054

DORMEO MAMUT II FOOTBOARD W.OAK 120X200

1000101659

110019055

DORMEO MAMUT II FOOTBOARD W.OAK 140X200

1000101659

110019056

DORMEO MAMUT II FOOTBOARD W.OAK 160X200

1000101659

110019057

DORMEO MAMUT II FOOTBOARD W.OAK 180X200

1000117550

110033372

DORMEO SIENA DUVET DOUBLE V3 140X200

1000117550

110033373

DORMEO SIENA DUVET DOUBLE V3 200X200

1000127198

110038830

PALETI NON-EURO 80x120x14

1000127199

110038831

PALETI EURO 80x120x14

1000130324

110041367

DELIMANO INSTANT WATER FILTER

1000130459

110044699

WALKMAXX TREND SANDALS CORK BLACK 36

1000130459

110044700

WALKMAXX TREND SANDALS CORK BLACK 37

List Price

Last purchase
date

299.00
lei
1.29
lei
1.29
lei
199.00
lei
14.99
lei
29.99
lei
69.99
lei
1.58
lei
0.01
lei
129.00
lei
129.00
lei
129.00
lei
129.00
lei
129.00
lei
129.00
lei
129.00
lei
299.00
lei
399.00
lei
14.28
lei
24.56
lei
149.00
lei
119.00
lei
119.00
lei

Pagina 2 din 7

09-11-21
26-10-21
08-11-21
09-11-21
09-11-21
10-09-21
09-11-21
22-10-21
18-10-21
30-09-21
30-09-21
15-10-21
05-11-21
30-09-21
30-09-21
30-09-21
29-10-21
04-11-21
22-10-21
29-09-21
09-11-21
17-09-21
18-08-21

110044702
110044703
110044719
110044720
110043921
110043966
110043967
110043968
110044161
110044305
110047891
110049120
110051359
110052549
110053123
110066244
110066257
110069428
110071896
110071897
110067143
110070168
110070170
110070172
110067621
110067622
110067630
110067633
110068217
110069429
110069433
110070288

1000130459

110044702

WALKMAXX TREND SANDALS CORK BLACK 38

1000130459

110044703

WALKMAXX TREND SANDALS CORK BLACK 39

1000130459

110044719

WALKMAXX TREND SANDALS CORK GOLD 39

1000130459

110044720

WALKMAXX TREND SANDALS CORK GOLD 38

1000133026

110043921

WALKMAXX COMFORT SNEAKER KNIT W PINK 36

1000133028

110043966

WALKMAXX TREND LEISURE SHOES GLITTER WHITE 40

1000133028

110043967

WALKMAXX TREND LEISURE SHOES GLITTER WHITE 41

1000133028

110043968

WALKMAXX TREND LEISURE SHOES GLITTER WHITE 42

1000133028

110044161

WALKMAXX TREND LEISURE SHOES GLITTER BLACK 36

1000133035

110044305

WALKMAXX FIT SHOES SIGNATURE BLACK 40

1000142525

110047891

DELIMANO AIR FRYER POT

1000149532

110049120

DORMEO LAN SPACE PILLOW CLASSIC 40X60

1000157735

110051359

DELIMANO FIVESTAR LEGEND PANCAKE PAN 24CM

1000166710

110052549

WALKMAXX FIT SHOES SIGNATURE AW DARK GREY 46

1000166963

110053123

WALKMAXX COMFORT ANKLE BOOTS SPORTY BROWN 41

1000191033

110066244

WONDER CORE SLIDE FIT GREEN

1000191045

110066257

ROVUS NANO AIR PURIFIER

1000194231

110069428

ROVUS CORDLESS PORTABLE FAN

1000194231

110071896

ROVUS CORDLESS PORTABLE FAN BLACK

1000194231

110071897

ROVUS CORDLESS PORTABLE FAN PINK

1000194315

110067143

WELLNEO EMS TONER BASE

1000194316

110070168

WELLNEO FIT U PANTS M

1000194316

110070170

WELLNEO FIT U PANTS XL

1000194316

110070172

WELLNEO FIT U PANTS XXXL

1000195566

110067621

WALKMAXX FIT SHOES CANVAS ROSE 39

1000195566

110067622

WALKMAXX FIT SHOES CANVAS ROSE 40

1000195566

110067630

WALKMAXX FIT SHOES CANVAS ROSE 37

1000195566

110067633

WALKMAXX FIT SHOES CANVAS PISTACHIO 37

1000196240

110068217

DORMEO ERGO COMFORT PET BED M

1000197217

110069429

DORMEO UV LIGHT MONITOR&LAPTOP STAND BLACK

1000198528

110069433

ROVUS NANO BLADELESS FAN FILTERS

1000201322

110070288

WELLNEO FIT U WAIST

119.00
lei
119.00
lei
119.00
lei
119.00
lei
169.00
lei
149.00
lei
149.00
lei
149.00
lei
149.00
lei
199.00
lei
0.01
lei
69.00
lei
99.99
lei
199.00
lei
229.00
lei
499.00
lei
1,799.00
lei
129.00
lei
129.00
lei
129.00
lei
149.00
lei
129.00
lei
129.00
lei
129.00
lei
199.00
lei
199.00
lei
199.00
lei
199.00
lei
329.00
lei
249.00
lei
95.00
lei
69.90
lei
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17-09-21
17-09-21
30-09-21
30-09-21
19-08-21
14-10-21
17-09-21
17-09-21
17-09-21
22-10-21
30-09-21
05-11-21
21-10-21
25-08-21
01-09-21
10-11-21
01-10-21
25-08-21
25-08-21
24-09-21
06-10-21
09-11-21
10-11-21
04-11-21
10-09-21
01-09-21
17-09-21
20-09-21
26-08-21
14-10-21
09-11-21
09-11-21

110070315
110071875

1000201330

110070315

ROVUS 2IN1 MOSQUITO KILLER

1000207505

110071875

DELIMANO BRAVA NICER DICER PRO

129.00
lei
119.00
lei

SECTIUNEA 8. Prelucrarea datelor cu caracter personal
I.1. Prin apartenența la programul de fidelitate Club 5* solicitantul înțelege faptul că datele cu caracter
personal (nume, prenume, adresa, numar de telefon fix si/sau mobil, e-mail) vor fi prelucrate de Studio
Moderna în vederea generării codului de membru Club 5*, informării cu privire la codul personal de
membru Club 5* prin intermediul căruia solicitantul va beneficia de reducerile și promoțiile programului
de fidelitate Club 5*, precum și pentru informarea solicitantului cu privire la expirarea cardului de
fidelitate Club 5* și posibilitatea reînnoirii acestuia. Datele personale ale solicitantului sunt prelucrate de
Studio Moderna în temeiul relației contractuale (executare de contract) ce este stabilită prin aderarea
solicitantului la programul de fidelitate Club 5*.
2. De asemenea, în vederea acordării beneficiilor și reducerilor din cadrul programului de fidelitate pentru
membri Club 5*, precum și pentru informarea și transmiterea de oferte, cataloage și materiale publicitare,
solicitantul poate opta pentru primirea de comunicări comerciale prin intermediul poștei, e-mail-ului, a
mesajelor tip SMS și prin intermediul apelurilor telefonice. În această situație, temeiul prelucrării datelor
cu caracter personal îl reprezintă consimțământul dumnveavoastră.
Dacă optați pentru primirea de astfel de mesaje comerciale, vom utiliza adresa dvs., adresa de e-mail și
numărul de telefon pentru a vă transmite mesaje comerciale cu privire la beneficiile și promoțiile Studio
Moderna pentru membrii Club 5*.
Puteți revoca acordul prealabil în orice moment și fără costuri, prin transmiterea unui e-mail la adresa:
dpo.ro@studio-moderna.com sau prin transmiterea unei solicitări în acest sens prin poștă sau curier la
adresa societatii Studio Moderna ., cu sediul in Splaiul Independentei, nr.319L, cladirea Paris, corp A1,
parter, Sector 6, Bucuresti, Romania.
Datele cu caracter personal colectate în vederea comunicărilor comerciale vor fi păstrate până la
retragerea consimțământului dumneavoastră.
3. Cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal pentru care avem diverse obligatii de raportare si
plata a taxelor si impozitelor, acestea vor fi pastrate cu respectarea prevederilor financiar-contabile și
fiscale, cat si a regulilor de arhivare impuse de legislatia aplicabila, care constituie temeiul de prelucrare a
societatii Studio Moderna .
4. Datele cu caracter personal colectate pentru scopul programului de fidelitate Club 5* vor fi stocate pe
durata acesteia plus o perioada suplimentara de minim 3 ani (cat este termenul de prescriptie pentru
actiunile in justitie).
II. Solicitantul înțelege, de asemenea, că datele de mai sus pot fi dezvăluite catre:
 Alte societati din Grup
 Furnizori ai serviciilor aferente activitatilor de marketing (agentii de marketing, societati de furnizare a
serviciilor de e-mail marketing)
 Furnizori de servicii de curierat, telefonie mobile
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 Autoritati publice sau alte categorii de destinatari, inclusiv altor societati din Grup, daca dezvaluirea are
la baza un temei juridic adecvat (cum ar fi o obligatie legala, consimtamantul sau interesul legitim).
III. Studio Moderna se obligă de asemenea să respecte prevederile Regulamentului EU nr. 679/2016,
privind protecția datelor personale stocate pe durata apartenenței solicitantului la programul de fidelitate
Club 5*, precum și pe o perioadă minimă de 30 zile. Ca atare, Studio Moderna se angajează să păstreze
confidențialitatea datelor personale ale solicitantului și să le utilizeze conform prezentului Regulament și
legislației în vigoare.

IV. Pe durata apartenentei la programul de fidelitate Club 5*, cat si dupa incetarea apartenentei, membrii
Club 5*, în calitate de persoane vizate conform Regulamentului (UE) 2016/679 al Palamentului European
și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea
datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, au urmatoarele drepturi:
 De a obtine de la operatorul Studio Moderna., la cerere în mod gratuit orice informatie legata
de beneficiile cardului de fidelitate Club 5*
 Dreptul de acces: persoanele vizate au dreptul de a obtine de la Operator confirmarea ca
prelucreaza datele lor cu caracter personal, precum si informatii privind specificul prelucrarii cum
ar fi: scopul, categoriile de date cu caracter personal prelucrate, destinatarii datelor, perioada
pentru care datele sunt pastrate, existenta dreptului de rectificare, stergere sau restrictionare a
prelucrarii. Acest drept le permite sa obtina gratuit o copie a datelor cu caracter personal
prelucrate, precum si contracost orice copii suplimentare;
 Dreptul de rectificare a datelor: persoanele vizate au dreptul de a solicita modificarea datelor lor
cu caracter personal incorecte ori, dupa caz, completarea datelor care sunt incomplete.
 Dreptul la stergere: persoanele vizate au dreptul de a solicita stergerea datelor lor cu caracter
personal atunci cand:
 Acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate si se prelucreaza;
 Si-au retras consimtamantul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal si Operatorul nu
le mai poate prelucra pe alte temeiuri legale;
 Datele cu caracter personal sunt prelucrate contrar legii;
 Datele cu caracter personal trebuie sterse conform legislatiei relevante;
 Retragerea consimtamantului si dreptul de opozitie: persoanele vizate au dreptul de a-si retrage
oricand consimtamantul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal prelucrate pe baza
de consimtamant. De asemenea, se pot opune oricand prelucrarilor pentru scopul de marketing,
inclusiv profilarilor efectuate in acest scop, precum si prelucrarilor bazate pe interesul legitim al
Operatorului, din motive care tin de situatia lor specifica.
 Restrictionare: persoanele vizate au dreptul de a solicita restrictionarea prelucrarii datelor in
urmatoarele situatii:
 In cazul in care contesta corectitudinea datelor cu caracter personal, pe o perioada care ii
permite Operatorului sa verifice exactitatea acestor date;
 In cazul in care prelucrarea este ilegala, iar persoanele vizate se opun stergerii datelor cu
caracter personal, solicitand in schimb restrictionarea utilizarii lor;
 In cazul in care Operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal in scopul prelucrarii,
dar persoanele vizate le solicita pentru o actiune in instanta;
 In cazul in care persoanele vizate s-au opus prelucrarii, pentru intervalul de timp in care se
verifica daca drepturile legitime ale Operatorilui prevaleaza asupra drepturilor lor in calitate de
persoana vizata.
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Dreptul la portabilitate: in masura in care se prelucreaza datele cu caracter personal prin mijloace
automatizate, persoanele vizate au dreptul sa solicite Operatorului furnizarea datelor cu caracter
personal intr-o forma structurata, utilizata frecvent si care poate fi citita in mod automatizat. Daca
persoanele vizate solicita acest lucru, Operatorul poate sa transmita datele lor cu caracter
personal unei alte entitati, daca este posibil din punct de vedere tehnic.

Solicitantul poate cere daca doreste ca informatiile sa îi fie comunicate la o anumita adresa, sau printr-un
serviciu de corespondenta care sa asigure predarea. Pentru orice nelamuriri participantii pot transmite
solicitari la adresa Splaiul Independetei, nr.319L, cladirea Paris, corp A1, parter, Sector 6, Bucuresti sau la
adresa: dpo.ro@studio-moderna.com
Pentru exercitarea drepturilor, solicitantul se poate adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată la adresa
societății indicate în prezentul Regulament, sau la adresa dpo.ro@studio-moderna.com.
Inainte de a da curs oricarei astfel de cereri, ne rezervam dreptul de a va verifica identitatea, pentru a ne
asigura ca solicitarea provine chiar din partea persoanei vizate.
După soluționarea eventualelor cereri, reclamații privind prelucrări nejustificate, în măsura în care acestea
sunt întemeiate, datele personale colectate vor fi distruse și nu vor fi prelucrate în orice mod, cu excepția
cazului în care prelucrarea este impusă de obligațiile legale ce revin Studio Moderna sau atunci când există
un interes legitim.
Dreptul de a depune o plangere la autoritatea de supraveghere si cerere in justitie: persoanele vizate au
dreptul de a depune plangere la autoritatea de supraveghere a prelucrarii datelor in cazul in care
considera ca le-au fost incalcate drepturile: Autoritatea Nationala pentru Supravegherea Prelucrarii
Datelor cu Caracter Personal; Adresa: Bulevardul General Gheorghe Magheru nr. 28-30, Sector 1,
Bucuresti; e-mail anspdcp@dataprotection.ro.
De asemenea, persoanele vizate au dreptul de a se adresa in justitie.
V. S.C. Studio Moderna S.A. se obligă să implementeze măsuri tehnice și organizatorice adecvate în
vederea asigurării unui nivel de securitate corespunzător datelor cu caracter personal aparținând
solicitanților la programul Club 5*.
VI. TEMEIUL LEGAL
Prezentul Regulament este in conformitate cu prevederile legislatiei nationale privind comercializarea
produselor si serviciilor, respectiv Ordonanta de Guvern nr. 99/2000, O.U.G. nr.34/2014 privind drepturile
consumatorilor in cadrul contractelor incheiate cu profesionistii si legislatia privind protectia persoanelor
fizice in legatura cu procesarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, legislatia
privind publicitatea.
Reclamatiile privind produsele sau serviciile implicate in Campanie dupa finalizarea Campaniei in
conformitate cu prezentul Regulament nu vor fi luate in considerare si nu vor reprezenta raspunderea
Organizatorului.
In caz de tentativa sau fraudare a sistemului Campaniei, abuz sau orice fapte care afecteaza imaginea
Organizatorului, acesta isi rezerva dreptul de a lua toate masurile necesare pentru remedierea situatiei
aparute.
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Pentru informatii suplimentare, va rugam sa contactati Departamentul Relatii Clienti: 021 3017272 sau pe
adresa
https://top-shop.ro/contact/,
https://walkmaxx.ro/contact/,
https://rovus.ro/contact/,
https://delimano.ro/contact/, https://dormeo.ro/contact/, https://wellneo.ro/contact/.Organizatorul va
lua toate masurile necesare pentru desfasurarea Campaniei in conditii normale conform celor de mai sus,
dar nu isi asuma raspunderea pentru reclamatii, contestatii ale participantilor care nu vizeaza incalcarea
cadrului legal in vigoare.

Organizator
STUDIO MODERNA S.A.
Marcel Flaugnatti
Director General
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