
Condiții de participare la ALSO Bonus Club 

Preambul  
ALSO Bonus Club (denumit în continuare „ABC”) este un program derulat de ALSO 
TECHNOLOGY S.R.L., cu sediul in Bucuresti, Str. Tudor Vladimirescu nr. 22, Cladirea Green 
Gate, etaj 6, birou 3.2, Sector 5, prin care își recompensează clienții  in functie de achizitiile 
acestora de la ALSO TECHNOLOGY SRL. ABC le permite clienților să câștige puncte pentru 
achizițiile de la ALSO TECHNOLOGY SRL și să schimbe aceste puncte cu articole din colecția  
de recompense. In plus, pentru participantii la ABC pot exista promotii speciale, care vor fi 
comunicate prin: newsletter, extras de cont si/sau e-mailuri promotionale.  
 
Programul ABC se desfasoara in conformitate cu prezentele Condiții de participare, care sunt 
obligatorii pentru toti participantii o data cu inscrierea acestora in ABC.   
 
1. Scop  

Prezentele Conditii de participare au fost intocmite in vederea  organizarii si desfasurarii 
Programului ABC si sunt puse la dispoziția tuturor clienților ALSO TECHNOLOGY SRL, prin 
intermediul platformei Webshop si pot fi accesate de toti clientii ALSO TECHNOLOGY SRL pe 
website-ul ALSO TECHNOLOGY SRL. 

 

2. Participarea la ABC  

2.1 Clienții care locuiesc în Romania pot participa efectiv la ABC după ce se înregistrează și 
primesc un cont ALSO BONUS CLUB si un cod de client . ALSO TECHNOLOGY SRL își 
rezervă dreptul de a refuza participarea unor clienți individuali sau a unor grupuri de clienți. 
Clienții se pot înregistra numai pe site-ul ALSO TECHNOLOGY SRL, la secțiunea „ALSO 
Bonus Club”. Participarea la ALSO BONUS CLUB este gratuită.  

2.2 După înregistrare, ALSO TECHNOLOGY SRL creează un cont ALSO BONUS CLUB pentru 
fiecare participant si ii atribuie acestuia un cod de client. Prin crearea contului ALSO BONUS 
CLUB si primirea codului de client, participantul este inscris in ALSO BONUS CLUB, avand 
acces la toate beneficiile programului dar  si obligatia de a respecta intocmai Conditiile de 
participare pe toata durata participarii in cadrul programului.  

2.3 Participantul trebuie să comunice date corecte și actualizate în momentul înregistrării. 
ALSO TECHNOLOGY SRL trebuie notificat imediat în legătură cu orice schimbări în ceea ce 
privește datele declarate. Dacă participantul nu respectă această obligație, toate consecințele 
negative ale acestui fapt vor fi suportate de către participant. Modificarea datelor înregistrate la 
ALSO BONUS CLUB se poate realiza numai dacă este comunicată într-un e-mail trimis la 
adresa următoare: BonusClub.RO@also.com.  

2.4 Numai participantul/persoana de contact precizată în momentul înregistrării are dreptul de 
a utiliza soldul de puncte. Toți ceilalți utilizatori ai codului de client înregistrat au și ei acces la 
ALSO BONUS CLUB și deci pot vedea soldul de puncte. Pentru fiecare client și fiecare cod de 
client este permisă o singură persoană de contact, având în total un singur cont ALSO BONUS 
CLUB. Maximum un singur cont ALSO BONUS CLUB poate fi asociat codului de client atribuit 
participantului de către ALSO TECHNOLOGY SRL. Dacă un participant înregistrează mai 
multe conturi, ALSO TECHNOLOGY SRL are dreptul de a închide fără notificare toate conturile 
deschise neregulamentar, inclusiv contul participantului care este responsabil pentru acestea. 
Toate punctele din soldul conturilor se vor pierde. Modificarea datelor persoanei de contact 
poate fi comunicată numai în scris, printr-un e-mail trimis la BonusClub.RO@also.com.  

2.5 ALSO TECHNOLOGY SRL poate refuza fără nicio explicație înregistrarea unui participant 
sau poate exclude din program un participant, daca nu sunt respectate prezentele Conditii de 
participare  



2.6 Participarea este asociată codului de client ALSO TECHNOLOGY SRL al participantului și 
nu este transferabilă. 

3. Câștigarea de puncte  

3.1 Participarea la ALSO BONUS CLUB îi permite participantului să câștige „puncte” la fiecare 
achizitie de produse de la ALSO TECHNOLOGY SRL. Punctele câștigate se adaugă în contul 
ALSO BONUS CLUB al participantului. Participantul are dreptul de a folosi punctele numai 
după plata facturii. Promoțiile publicate se pot închide pe parcursul unei zile dacă se depășește 
în timpul zilei numărul maxim al punctelor disponibile pentru o anumită promoție. Sistemul 
online este actualizat numai o dată pe zi, iar sfârșitul promoției este afișat numai în ziua 
următoare. Promoțiile cu limită de timp asociate unei date de închidere se încheie întotdeauna 
când se alocă numărul de puncte disponibile: în acest caz, data de sfârșit precizată nu mai este 
relevantă. Dacă un client achiziționează produse eligibile pentru puncte și clientului respectiv i 
se afișează promoția, în ciuda faptului că s-au alocat deja toate punctele disponibile pentru 
această promoție, clientul nu va câștiga puncte prin achiziția respectivă.  

Tranzacții aferente unui proiect: dacă achiziția de produse are legătură cu o tranzacție de 
proiect, ALSO TECHNOLOGY SRL își rezervă dreptul de a deduce retrospectiv punctele pentru 
achiziția produselor respective din contul de puncte al clientului. În general, acest fapt este 
menționat în descrierile promoției din secțiunea online.  

3.2 Se pot câștiga puncte numai pentru tranzacțiile cu ALSO TECHNOLOGY SRL. Nu se pot 
transfera sau converti puncte de la alte programe de bonusuri la programul ALSO BONUS 
CLUB Bonus, decât dacă ALSO TECHNOLOGY SRL a stabilit acest lucru de comun acord cu 
operatorul programului respectiv și a comunicat acest lucru în mod corespunzător.  

3.3 După finalizarea achiziției eligibile pentru puncte, punctele se adaugă provizoriu în contul 
participantului. Creditarea finală cu puncte este condiționată de primirea plății pentru factura în 
cauză. Punctele se pot anula dacă participantul încalcă aceste termene și condiții sau dacă nu 
sunt întrunite precondițiile pentru primirea punctelor. În plus, ALSO TECHNOLOGY SRL își 
rezervă dreptul de a anula puncte dacă clientul anulează o comandă pentru care participantul 
a primit puncte.  

3.4 Punctele se pot utiliza și răscumpăra numai în contextul ALSO BONUS CLUB. Punctele 
deținute în contul unui participant nu sunt transferabile în contul altui participant.  

3.5 Punctele care au fost câștigate rămân valabile maximum 18 luni pe durata participării la 
ALSO BONUS CLUB, din momentul creditării acestora. Dacă punctele nu sunt răscumpărate 
în această perioadă, ele expiră la finalul trimestrului următor.  

3.6 Comunicarea de informații publicitare în legătură cu ALSO BONUS CLUB, și anume 
ofertele prin e-mail provenite de la producătorii parteneri care participă la ALSO BONUS CLUB, 
se numără printre serviciile furnizate de ALSO BONUS CLUB. Participanții se pot dezabona 
separat de la acest serviciu trimițând un e-mail la adresa BonusClub.RO@also.com.  

4. Răscumpărarea punctelor pentru recompense ALSO BONUS CLUB 

4.1 Punctele câștigate se pot utiliza pentru achizitia de  bunuri și servicii („recompense”) în 
Magazinul de recompense ALSO BONUS CLUB sau pe site-ul ALSO BONUS CLUB. Fiecare 
punct valorează €0.01 inclusiv TVA-UL Romania . Nu este posibilă convertirea punctelor în 
valoare monetară care să poată fi plătită sau utilizată pentru o plată parțială. Recompensele 
care pot fi oferite sub formă de plată de credit în contul clientului deschis la ALSO 
TECHNOLOGY SRL reprezintă o excepție de la această regulă, trebuie agreata expres de 
catre ALSO TECHNOLOGY SRL dar și în acest caz este exclusă plata sumei. Această regulă 
este valabilă și când un participant transmite un preaviz de reziliere.  

4.2 Participantul poate răscumpăra puncte numai după ce a câștigat suficiente puncte 
confirmate și creditate (puncte pe care participantul le-a primit pe baza achizițiilor de la ALSO 
TECHNOLOGY SRL, care au fost plătite și nu au fost anulate) pentru recompensele pe care 



le-a selectat. Răscumpărarea are loc pe principiul „primul intrat – primul ieșit”: cu alte cuvinte, 
primele puncte câștigate (= primele puncte confirmate și creditate) sunt primele răscumpărate.  

4.3 Recompensele se pot dobândi cu respectarea condițiilor și cu aplicarea limitelor temporale 
și cantitative precizate la momentul respectiv în Magazinul de recompense online. Costurile de 
ambalare și de transport și TVA-ul aplicabil sunt incluse în numărul de puncte precizat pentru 
fiecare articol. Toate impozitele (taxa de aeroport, impozitul pe cifra de afaceri), comisioanele, 
taxele sau suprataxele asociate livrării sau utilizării unui produs/serviciu vor fi suportate de către 
participant și, in cazul in care obligatia achitarii acestora revine ALSO TECHNOLOGY SRL, 
contravaloarea acestora va fi dedusa din punctele confirmate si creditate.. Disponibilitatea 
produselor/serviciilor poate varia în funcție de dată, de anotimp sau de alți factori, iar unele 
produse/servicii pot să nu fie disponibile în anumite momente. Numărul punctelor aferente 
fiecarei recompense se poate modifica și el. Recompensele pot fi expediate numai la adresa 
indicată în momentul înregistrării în Romania. Dacă participantul nu are un sediu comercial în 
Romania, acesta trebuie să indice o adresă de livrare în Romania.  

4.recompensa e considera acordata în momentul expedierii sale. Termenele și cerințele 
speciale ale participantului, cum ar fi timpul de livrare, culoare ași modificările solicitate, nu au 
caracter obligatoriu pentru ALSO TECHNOLOGY SRL și nici pentru furnizorii de servicii cu care 
ALSO TECHNOLOGY SRL a încheiat contracte dacă nu sunt oferite în mod explicit. În cazul 
unor greșeli, erori tipografice, erori de printare și erori de calcul evidente, ALSO TECHNOLOGY 
SRL sau furnizorul de servicii cu care ALSO TECHNOLOGY SRL a încheiat contract are dreptul 
de  a refuza acordarea recompensei si a informa participantul cu privire la situatia reala a 
contului sau. 

4.5 O recompensă dobandita pe baza de puncte nu poate fi returnată și nici înlocuită cu o altă 
recompensă. Această regulă nu este valabilă în cazurile precizate în secțiunea 6 și nici în 
cazurile reglementate prin dispoziții legale obligatorii. Participantul își exprimă acordul de a 
returna Magazinului de recompense ALSO BONUS CLUB imediat, pe cheltuiala proprie, 
recompensele pe care le-a dobândit prin răscumpărarea unor puncte câștigate în mod 
necorespunzător. ALSO TECHNOLOGY SRL nu expediază recompense în regim de verificare 
la livrare.  

4.6 Participantul trebuie să verifice bunurile expediate imediat după livrare pentru a se asigura 
că acestea sunt complete și că nu prezintă defecte și trebuie să informeze expeditorul 
(deținătorul și operatorul Magazinului de recompense ALSO TECHNOLOGY SRL) cu privire la 
orice nemulțumiri în termen de o săptămână, trimițând un e-mail la BonusClub.RO@also.com. 

5. Accesul la contul de puncte ALSO BONUS CLUB  

5.1 Dacă participantul s-a înregistrat la ALSO BONUS CLUB, acesta își poate accesa contul 
de puncte ALSO BONUS CLUB în secțiunea online a ALSO BONUS CLUB de pe site-ul ALSO 
TECHNOLOGY SRL după ce se autentifică pe baza numelui său de utilizator și a parolei sau 
prin altă procedură stabilită de ALSO TECHNOLOGY SRL.  

5.2 Participantul trebuie să păstreze în siguranță aceste informații și să le protejeze împotriva 
accesării neautorizate. Participantul își poate schimba parola în orice moment. Toate 
dispunerile autorizate și neautorizate efectuate utilizând parola participantului sunt considerate 
a fi fost efectuate de către participantul înregistrat.  

5.3 Dacă participantul nu obiectează față de o notificare privind soldul contului în decurs de 
patru săptămâni de la primirea sau de la obținerea notificării, se consideră ca fiind aprobat 
soldul contului de puncte ALSO BONUS CLUB comunicat participantului. 

6. Garanția pentru recompense defecte  

6.1 Dacă o recompensă care a fost livrată are un defect pentru care ALSO TECHNOLOGY 
SRL poartă responsabilitatea legala, ALSO TECHNOLOGY SRL sau o terță parte însărcinată 
de către ALSO TECHNOLOGY SRL cu expedierea recompensei va asigura o garanție de 24 



de luni cu respectarea dispozițiilor legale relevante. În asemenea cazuri, participantul poate 
decide să solicite eliminarea defectului sau livrarea unui articol care nu prezintă defecte. ALSO 
TECHNOLOGY SRL poate refuza forma de remediere solicitată dacă aceasta este posibilă 
numai la un cost disproporționat de mare.  

6.2 Dacă ALSO TECHNOLOGY SRL sau o terță parte însărcinată de către ALSO 
TECHNOLOGY SRL cu expedierea recompensei nu remediază defectul in termenul legal sau 
dacă oricare dintre cele două părți refuză ambele forme de remediere participantul are dreptul 
de a-și exercita drepturile legale privind garanția (reducerea pretului,  despăgubirea pentru 
costuri sau pentru daune).  

6.3 ALSO TECHNOLOGY SRL poate recurge la terțe părți, cum ar fi operatorii de magazine 
de recompense, hotelurile și operatorii de turism, pentru acordarea de recompense. În acest 
caz, ALSO TECHNOLOGY SRL nu este el însuși raspunzator pentru serviciile/produsele 
furnizate. Prin urmare, orice revendicări în temeiul garanției și al răspunderii pot fi adresate 
numai în mod direct terței părți. 

 

7. Răspunderea  

7.1 Revendicările de despăgubiri îndreptate împotriva ALSO TECHNOLOGY SRL se exclud 
indiferent de temeiul juridic al acestora, cu excepția cazului în care ALSO TECHNOLOGY SRL, 
reprezentanții săi legali sau agenții auxiliari a(u) acționat cu rea-voință sau a(u) dat dovadă de 
neglijență gravă, a(u) încălcat obligații contractuale esențiale sau acțiunile respective au cauzat 
deces, vătămare corporală sau deteriorarea sănătății.  

7.2 ALSO TECHNOLOGY SRL nu poartă răspunderea pentru neglijențe minore.  

7.3 Răspunderea fără nicio culpă a ALSO TECHNOLOGY SRL, în special răspunderea pe 
baza legislației privind răspunderea pentru produse sau pe baza dispozițiilor privind garanția 
legală, rămâne neafectată de dispozițiile anterioare de la punctele 7.1 și 7.2.  

7.4 În măsura în care se exclude răspunderea ALSO TECHNOLOGY SRL, excluderea 
respectivă se aplică și răspunderii personale a angajaților, a reprezentanților și a agenților 
auxiliari ai ALSO TECHNOLOGY SRL.  

7.5 ALSO TECHNOLOGY SRL exclude orice  răspundere pentru daunele cauzate de către 
producătorii parteneri ALSO BONUS CLUB. Concret, revendicările de despăgubiri cu privire la 
produse/servicii furnizate de către producătorii parteneri ai ALSO TECHNOLOGY SRL pot fi 
îndreptate numai împotriva părților respective. Se exclude explicit răspunderea ALSO 
TECHNOLOGY SRL în cazul în care un producător participant atribuie puncte într-o manieră 
contrară acordului încheiat cu ALSO TECHNOLOGY SRL sau nu își respectă obligațiile de 
plată aferente participării la programul ALSO BONUS CLUB. Mai mult, ALSO TECHNOLOGY 
SRL nu are nicio obligație de a rambursa puncte care nu au fost creditate participantului din 
vina producătorilor parteneri ALSO BONUS CLUB. 

8. Renuntarea la participarea la  ALSO BONUS CLUB. Excluderea participantilor. 
Incetarea ALSO BONUS CLUB  

8.1 Participantul poate renunta în orice moment la participarea la ALSO BONUS CLUB fără a 
avea obligația de a respecta un termen de preaviz. O notificare scrisă privind renuntarea trebuie 
trimisă la ALSO TECHNOLOGY SRL (ALSO TECHNOLOGY SRL, ALSO Bonus Club, 
Bucuresti, Str. Tudor Vladimirescu nr. 22, Cladirea Green Gate, etaj 6, birou 3.2, Sector 5, e-
mail: BonusClub.RO@also.com) sau trebuie transmisă folosind o funcție de dezabonare care 
poate fi pusă la dispoziție pe unul dintre site-urile ALSO TECHNOLOGY SRL. Soldul de credit 
existent nu se mai poate utiliza după renuntare, iar plata în numerar este exclusă în mod 
explicit.  



8.2 Incetarea programului ALSO BONUS CLUB la inițiativa ALSO TECHNOLOGY SRL se 
produce respectând întotdeauna un termen de preaviz de cel puțin trei luni. Rămâne neafectat 
dreptul de excludere fără preaviz a participării dacă există un motiv întemeiat pentru acest 
lucru. Există un motiv întemeiat în special atunci când participantul continuă să încalce 
prezentele termene și condiții chiar și după ce a primit un avertisment. sau atunci când 
participantul utilizează abuziv ALSO BONUS CLUB. Situația din urmă se aplică, de exemplu, 
când participantul se angajează în tranzacții stimulate prin puncte sub false pretexte, când 
acesta încheie tranzacții de afaceri neautorizate cu producătorii parteneri ALSO BONUS CLUB 
sau când acesta refuză în mod nejustificat să stingă obligațiile de plată aferente producătorilor 
parteneri ALSO BONUS CLUB. Dacă participantul utilizează abuziv ALSO BONUS CLUB în 
modul descris mai sus, acest cont va fi blocat de îndată ce se depistează abuzul. Punctele 
câștigate în mod cuvenit de către participant înaintea cazului de abuz pot fi răscumpărate de 
către participant numai după consultarea cu persoana de contact ALSO BONUS CLUB 
respectivă, conform desemnării din secțiunea online. 

8.3 ALSO TECHNOLOGY SRL își rezervă dreptul de a inceta ALSO BONUS CLUB în orice 
moment fără nicio explicație sau de a-l înlocui cu alt program. Sub rezerva unei condiții speciale 
cuprinse în programul înlocuitor, ambele cazuri reprezintă o incetare din partea ALSO 
TECHNOLOGY SRL în conformitate cu punctul 9. Dacă ALSO BONUS CLUB inceteaza, ALSO 
TECHNOLOGY SRL va lăsa o perioadă de o lună de la data incetarii, pentru a permite utilizarea 
punctelor câștigate până la data incetarii. 

9. Modificări privind Condițiile de participare  

ALSO TECHNOLOGY SRL are dreptul de a modifica prezentele Condiții de participare. În cazul 
unor modificări care dezavantajează participantul, noile condiții de participare intră în vigoare 
numai dacă (i) ALSO TECHNOLOGY SRL anunță participantul cu privire la modificare și (ii) 
participantul nu transmite o obiecție către ALSO TECHNOLOGY SRL în decurs de o lună de 
la primirea anunțului privind modificarea. Anunțul poate îmbrăca și forma unei notificări 
separate pe site-ul web. Se va considera că participantul a acceptat modificarea dacă acesta 
continuă să câștige puncte bonus ALSO TECHNOLOGY SRL la o lună după notificarea 
modificării. Dacă participantul nu acceptă noile Condiții de participare în conformitate cu cele 
de mai sus, se va considera că această neacceptare reprezintă o retragere din ALSO BONUS 
CLUB a participantului în conformitate cu punctul 8.1. Participantul va transmite o notificare 
scrisă în acest sens prin trimiterea unui e-mail la adresa BonusClub.RO@also.com în termen 
de patru săptămâni.  

10. Protecția datelor, utilizarea datelor cu caracter personal ale participantului  

10.1 Date  

Dacă un client al ALSO TECHNOLOGY SRL participă la ALSO BONUS CLUB, în vederea 
deschiderii unui cont de puncte ALSO BONUS CLUB pentru client sunt necesare denumirea 
completă a companiei, numele persoanei de contact din cadrul companiei, adresa completă a 
companiei sau adresa de livrare și adresa de e-mail (date principale). Datele principale sunt 
furnizate direct către ALSO TECHNOLOGY SRL sau sunt extrase din sistemul de gestionare 
a mărfurilor deținut de ALSO TECHNOLOGY SRL.  

Dacă participantul câștigă puncte, se vor transmite și înregistra numai datele absolut necesare 
pentru creditarea punctelor în contul acestuia (date de tranzacționare). Datele de 
tranzacționare includ codul de client sau desemnarea participantului, numărul de puncte, suma 
rulajului, data postării și descrierea produsului promoțional sau a campaniei producătorului, 
precum și a promoției la care ia parte participantul.  

Datele cu caracter personal stocate în legătură cu dvs. (date principale și date de 
tranzacționare) vor fi prelucrate numai în vederea desfășurării programului ALSO BONUS 
CLUB, fie de către ALSO TECHNOLOGY SRL însuși, fie de către furnizorii de servicii 
(persoane împuternicite de operatorul de date pentru prelucrarea de date privind comenzile) 



însărcinați în acest scop de către ALSO TECHNOLOGY SRL. Datele de tranzacționare stocate 
sunt șterse când acestea nu mai sunt necesare pentru desfășurarea programului.  

ALSO TECHNOLOGY SRL are dreptul de a prelucra datele pe care le-a primit în contextul 
relațiilor de afaceri sau cu privire la participantul la ALSO BONUS CLUB, indiferent dacă aceste 
date provin de la participantul însuși sau de la terțe părți (caz in care ALSO TECHNOLOGY va 
actiona in calitate de persoana imputernicita) în conformitate cu prevederile Regulamentului 
General de Protectie a Datelor nr. 679/2016 („RGPD”), precum si cu alte dispozitii de drept ale 
Uniunii Europene sau de drept intern referitoare la protectia datelor cu caracter personal. 

10.2 Publicitatea și cercetarea de piață  

Participantul își exprimă acordul ca ALSO TECHNOLOGY SRL să poată utiliza, de asemenea, 
datele principale și datele de tranzacționare stocate, precum și orice informații furnizate în mod 
voluntar colectate, în scopuri de cercetare de piață și pentru crearea și trimiterea anumitor 
informații prin poștă sau prin e-mail.  

De asemenea, ALSO TECHNOLOGY SRL poate transmite aceste date spre a fi utilizate în 
legătură cu furnizorii de servicii cu care are încheiate contracte (persoane împuternicite de 
operatorul de date pentru prelucrarea de date privind comenzile) pe teritoriul Uniunii Europene. 
Datele clienților păstrate în sistemele respective vor fi șterse imediat după realizarea promoției.  

Datele de tranzacționare, cum ar fi cifre privind rulajul, bunurile care au fost comandate sau 
compania care pune în vânzare bunurile respective, nu vor fi utilizate pentru a trage concluzii 
în legătură cu comportamentul concret de achiziționare al participantului de către ALSO 
TECHNOLOGY SRL sau de către persoanele împuternicite care au acces la ele integral sau 
parțial pentru procesarea anumitor comenzi.  

10.3 Declarația de consimțământ poate fi retrasă în orice moment prin trimiterea unei notificări 
scrise în acest sens către ALSO Bonus Club (ALSO TECHNOLOGY SRL, ALSO Bonus Club, 
Bucuresti, Str. Tudor Vladimirescu nr. 22, Cladirea Green Gate, etaj 6, birou 3.2, Sector 5, e-
mail: BonusClub.RO@also.com) sau utilizand funcționalitatea de dezabonare. Participarea la 
ALSO BONUS CLUB rămâne posibilă în continuare după retragerea acestei declarații de 
consimțământ; utilizarea datelor cu caracter personal dincolo de sfera proceselor administrative 
ale ALSO BONUS CLUB este interzisă în acest caz în toate situațiile. 

Persoana vizata ale cărei date sunt prelucrate de către ALSO TECHNOLOGY SRL își poate 
exercita toate celelalte drepturi prevăzute de către RGPD, respectiv dreptul de a fi informată 
privitor la datele prelucrate, dreptul la uitare sau ștergere, la restricționarea prelucrării, la 
portabilitatea datelor, dreptul la opoziție și de a nu face obiectul unei prelucrări automate, 
precum și orice alte drepturi prevăzute în mod expres de către legislația din România, 
adresându-se direct ALSO TECHNOLOGY SRL la adresa de email BonusClub.RO@also.com, 
respectiv autorităților competente din România în situația în care solicitarea sa nu este 
soluționată în termen sau în mod corespunzător de către ALSO TECHNOLOGY SRL.  

În cazul în care persoana vizată transmite in mod repetat, frecvent sau nejustificat solicitări 
către ALSO TECHNOLOGY SRL, aceasta din urmă poate refuza în mod jusitificat să dea curs 
solicitărilor sau poate solicita plata unui tarif proporționat cu efortul depus. 

10.4 Măsuri interne pentru prelucrarea datelor personale 

În scopul asigurării confidențialității și securității prelucrării datelor personale, ALSO 
TECHNOLOGY SRL a implementat o serie de măsuri tehnice și operaționale menite a garanta 
securitatea prelucrării datelor personale. 

Prelucrarea datelor personale de către ALSO TECHNOLOGY SRL se realizează doar de către 
personalul instruit, pentru care au fost luate măsuri de asigurare a confidențialității datelor 
prelucrate, măsuri de securitate a accesului la aceste date și sistemele în care sunt prelucrate, 
pentru a permite în orice moment auditarea acșiunilor realizate sau blocarea accesului la 
aceste date. 



De asemenea, transferul datelor personale către terți se va realiza doar în baza unor acorduri 
scrise, care vor contine instrucțiuni clare privitoare la dreturile și limitele în care persoana 
împuternicită poate prelucra datele personale ale persoanelor vizate. Informații privitoare la 
accesul la datele personale ale unei persoane vizate vor fi furnizate la cerere. 

 

11. Beneficii de tip non-numerar  

În toate cazurile, participantul are obligația de a raporta orice eventual beneficiu de tip non-
numerar și de a efectua în mod independent plata necesară. Acest beneficiu nu va fi taxat la o 
rată forfetară de către ALSO TECHNOLOGY SRL sau de către un furnizor de servicii însărcinat 
de ALSO TECHNOLOGY SRL și nici nu va fi inclus în punct(e) în prețul precizat. Dacă agențiile 
fiscale competente îi solicită acest lucru, ALSO TECHNOLOGY SRL va furniza informații 
despre recompensele care au fost revendicate. 

12. Termenele și condițiile generale  

12.1 Dacă vreo dispoziție individuală a contractului, inclusiv din rândul prezentelor dispoziții, își 
pierde în totalitate sau parțial valabilitatea sau dacă dispozițiile contractului conțin vreo lacună, 
celelalte dispoziții sau celelalte părți ale dispozițiilor respective vor rămâne în vigoare. 
Dispozițiile obligatorii relevante vor înlocui dispozițiile nevalabile sau care lipsesc.  

12.2 Se va aplica legislatia in vigoare din Romania, cu excluderea Convenției ONU asupra 
contractelor de vânzare internațională de mărfuri.  

12.3 Locul de competență jurisdicțională este Bucuresti, Romania.  

depunerii/ formularii si solutionarii oricaror cereri si/sau pretentii în legătură cu tranzacțiile de 
afaceri ALSO BONUS CLUB este sediul ALSO TECHNOLOGY SRL.  

Text valabil din septembrie 2019 

ALSO TECHNOLOGY SRL  

Bulevardul Tudor Vladimirescu 22 

Cladirea Green Gate etaj 6 

Birou 3.2 

Sector 5 

Bucuresti 050883 

 


