
DETALII IN LEGATURA CU ACORDUL EXPLICIT PRIVIND COMUNICĂRILE COMERCIALE 
 
 

Cine suntem 
noi? 

Organizatorul actiunii “Tester Grup aniversează 25 de ani! Urează-ne un La mulți ani! Cât un sfert de 

veac” este TESTER GRUP SRL (denumita in continuare “Organizatorul”), cu sediul social in Iasi, Sos. 

Pacurari 138, jud. Iasi, inscrisa la Registrul Comertului sub nr. J22/1479/1996, CUI RO 8885420. 

Partenerii de la Casa Auto, cel mai mare complex auto din zona Moldovei si cu cele mai multe 
mărci reprezentate în România, sunt: 
✓ CASA AUTO S.R.L., cu sediul social in Iasi, Soseaua Pacurari nr.177, jud. Iasi inregistrata la ORC 

sub nr. J22/1469/1996, CUI RO 8885439, 
✓ CASA AUTO IAȘI S.R.L., cu sediul social in Sos Pacurari nr.177, jud IASI, inregistrata la ORC sub 

nr. J 22/2773/1996, CUI RO 4981476, 
✓ CASA AUTO LEȚCANI S.R.L., cu sediul social in sat Letcani, com Letcani, nr. 1115, jud IASI, 

inregistrata la ORC sub nr. J22/1654/2009, CUI RO 26087338, 
✓ CASA AUTO VALEA LUPULUI S.R.L., cu sediul social in Sat Valea Lupului, Comuna Valea Lupului 

nr. 10, DN 28, Judet Iaşi, inregistrata la ORC sub nr. J22/301/1996, CUI RO 5243094 
 

Cum ne puteți 
contacta? 

Ne puteti contacta la urmatoarele date de contact: 
Site (formular contact): https://testergrup.ro/domenii-de-activitate/contact/ 
sau 
Email: dpo@testergrup.ro 
 

Ce ne 
propunem să 
vă comunicăm? 

Dorim sa va tinem la curent cu noutatile privind produsele si servicile oferite, respectiv in legatura 
cu produse si servicii ale partenerilor nostri, complementare sau aflate in legatura cu produsele 
sau serviciile noastre, sa va anuntam cu privire la organizarea de evenimente, diferite campanii 
desfasurate de noi, promotii, sa va informam despre beneficiile participarii la evenimentele 
noastre, carduri de fidelitate, vouchere, premii, etc, prin transmiterea de oferte adaptate 
intereselor dumneavoastra, comunicari comerciale, invitatii de participare la evenimente, sondaje 
de opinie, concursuri si tombole, informatii și comunicări personalizate, newslettere si altele 
similare.  

  
Prin ce canal de 
comunicare? 

Putem comunica prin canalele preferate de dumneavoastra si selectate in acest sens in formularul 
online de inscriere la actiune 
 

 
Care este 
semnificația 
bifei de acord? 

Prin bifarea casetei aferente acordului pentru comunicari comerciale pe formularul site-ului 
https://aniversare25ani.testergrup.ro/, va acordati consimțământul catre fiecare si toate 
societatile mentionate mai sus, de a utiliza datele dumneavostra de contact pentru scopul 
transmiterii de comunicari comerciale ulterioare, informații personalizate intereselor 
dumneavoastră specifice in scopuri de promovare si marketing, oferte și alte comunicări similare 
personalizate prin utilizarea unor tehnici care implică inclusiv crearea de profiluri, segmentarea 
clientelei pe diverse criterii precum categorii de interes, varsta, locatie, etc. Mai multe detalii in 
acest sens in ceea ce priveste TESTER GRUP SRL se regasesc in Nota de informare pusa la 
dispozitia dumneavoastra aferent inregistrarii la actiune; iar pentru partenerii de la Casa Auto in 
nota de informare postata de catre fiecare societate pe pagina/ile dedicata/e in cadrul 
https://casaauto-testergrup.ro/   

  
Cum puteți 
solicita 
încetarea 
transmiterii de 
comunicari 
comerciale? 

Aveti in permanenta, în mod gratuit și facil, posibilitatea de a renunta la primirea de comunicari 
din partea noastra fie prin transmiterea unei solicitari in acest sens pe oricare din modalitatile de 
contact de mai sus, fie cu ocazia fiecărui mesaj care contine posibilitatea de renuntare, accesând 
link-ul DEZABONARE din subsolul oricărui email primit de la noi. 

  
Pentru orice solicitare ulterioara din partea dvs cu privire la comunicarile transmise de noi, suntem la un apel, un 
click sau un email distanță, ne puteti scrie la datele de contact de mai sus ori vă așteptăm într-unul dintre sediile 
noastre!  
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