
REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI "Ma simt norocos!” 
 

 

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI 
 

Campania publicitara "Ma simt norocos!” este organizata si desfasurata de SC VISUAL 

FAN SRL – care va purta in continuare numele de ORGANIZATOR - societate comerciala din 

Romania, cu sediul in BRASOV, str Brazilor nr 61, cod postal 500313. 

 

Participantii la Campanie sunt obligati sa respecte termenii si conditiile regulamentului oficial al 

Campaniei, potrivit celor mentionate mai jos (denumit in continuare "Regulament Oficial"). 

 

Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial, urmand 

ca astfel de modificari sa intre in vigoare numai dupa anuntul prealabil de prezentare a acestor 

modificari pe www.allview.ro si/sau pe pagina oficiala de Facebook “Allview Mobile” 

 

 

SECTIUNEA 2. ZONA DE DESFASURARE A CAMPANIEI 
 

Campania este organizata si se desfasoara pe intreg teritoriul Romaniei prin intermediul 

magazinelor partenere. Pentru obtinerea de informatii suplimentare va rugam sa trimiteti un email 

la marketing@allview.ro pe intreaga durata a Campaniei, potrivit celor mentionate in Sectiunea 3 

de mai jos. 

 

 

SECTIUNEA 3. DURATA CAMPANIEI 
 

Campania se desfasoara prin intermediul magazinelor partenere in perioada 09 mai – 31 mai 2018. 

Campania se va desfasura in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial. 

 

SECTIUNEA 4. MECANISMUL CAMPANIEI 
 

Pentru a intra in concurs, participantii trebuie sa introduca datele solicitate: nume, prenume, adresa 

de email si numar de telefon in formularul de concurs afisat in meniul aplicatiei de pe display-ul 

standului interactiv Allview din magazinele partenere.  

 

SECTIUNEA 5. PREMIILE 
 

In cadrul Campaniei vor fi acordate urmatoarele premii, prin tragere la sorti:  

 

- 1 x Smartphone V3 Viper. 

 

Participantii care nu beneficiaza de premiul castigat pana la 11 Iunie 2018, vor pierde calitatea de 

castigator si nu pot avea pretentii ulterioare. 

 

http://www.allview.ro/


Castigatorii vor fi desemnati prin tragere la sorti in data de 04 iunie 2018. Extragerea va avea loc 

la sediul Organizatorului. La extrageri vor participa toti concurentii inscrisi in campanie pana la 

acea data. Un participant poate castiga un singur premiu. Pentru fiecare premiu se vor extrage 2 

rezerve. 

 

Nu se poate cere inlocuirea premiilor cu alte bunuri. 

 

SECTIUNEA 6. VALIDAREA CASTIGATORILOR 
 

In urma extragerilor electronice a castigatorilor, se va verifica indeplinirea conditiilor privind 

inscrierea participantilor, cat si respectarea tuturor dispozitiilor prezentului Regulament. 

Castigatorii vor fi contactati telefonic/ e-mail in maxim 2 zile lucratoare de la data extragerii. 

 

Pentru a fi validat drept castigator, participantul selectat va trebui sa transmita Organizatorului prin 

e-mail la adresa marketing@allview.ro o copie a cartii de identitate, numele complet, numarul de 

telefon si adresa de livrare, in maxim 5 zile de la data in care Organizatorul a anuntat castigatorii.  

 

In cazul in care Organizatorul, din motive independente de actiunile sale, nu poate contacta 

castigatorul (nu raspunde, are telefonul inchis, nu se afla in aria de acoperire, a oferit date de 

contact eronate, etc.) sau nu trimite documentele solicitate in termenul prevazut de Regulament, 

Castigatorul va fi invalidat si se va apela la rezerve, in ordinea in care acestea au fost extrase. 

 

Procedura de validare a rezervelor este aceeasi cu procedura utilizata pentru castigatorii selectati 

initial. 

 

SECTIUNEA 7. RESPONSABILITATE 
 

Organizatorul nu isi va asuma nici o raspundere si nu va fi parte in cazurile referitoare la pretentii 

asupra dreptului de proprietate, asupra textelor publicate de catre participantii la concurs. 

Prin participarea la Campanie toti participantii sunt de acord si se obliga sa respecte si sa se 

conformeze tuturor cerintelor si conditiilor impuse de Organizator prin prezentul Regulament 

Oficial, nerespectarea acestora atragand descalificarea/excluderea din concurs. 

 

 

SECTIUNEA 8. DREPTUL DE PARTICIPARE 
 

Se pot inscrie in Campanie persoanele fizice cu domiciliul sau resedinta in Romania si care, la data 

inscrierii, au implinit varsta de 18 ani. 

Nu au dreptul de a participa la aceasta Campanie urmatoarele categorii de persoane: 

(i) persoanele care nu au implinit varsta de 18 ani; 

(ii) angajati ai Organizatorului SC Visual Fan SRL precum si rudele de gradul I si II (respectiv 

copii/parinti, frati/surori) și/sau sotul/sotia ai acestora. 

Organizatorul isi rezerva dreptul de a anula orice participare la Campanie care se efectueaza prin 

incalcarea prezentului Regulament si de a refuza acordarea premiilor in cazul constatarii unor 

asemenea situatii. Orice incercare de fraudare se soldeaza cu eliminarea Participantului in cauza 



din Campanie si cu sesizarea organelor de cercetare penala, Organizatorul urmând sa informeze 

respectivul participant cu privire la aceasta decizie. 

 

SECTIUNEA 9. PROTECTIA DATELOR PERSONALE 
 

Organizatorul se obliga sa respecte prevederile Legii nr. 677/2001, privind protectia datelor 

personale stocate pe durata Campaniei. Ca atare, Organizatorul se angajeaza sa pastreze 

confidentialitatea datelor personale ale participantilor/castigatorului la prezenta Campanie si sa le 

utilizeze conform prezentului Regulament Oficial si legislatiei in vigoare. 

Participantii la Campanie in calitate de persoane vizate, au conform Legii 677/2001, urmatoarele 

drepturi: dreptul la informare (art.12), dreptul de acces la date (art.13), dreptul de interventie asupra 

datelor (art.14) si dreptul de opozitie (art. 15). 

Prin simpla participare la Campanie si trimiterea datelor personale la Organizator, participantii 

sunt de acord ca datele lor sa intre in baza de date a Organizatorului sa fie prelucrate si folosite in 

viitor de Organizator sau persoane juridice autorizate de catre acesta, pentru a informa participantii 

cu privire la noi produse, oferte, promotii, campanii publicitare si de marketing. La cererea 

expresa, in scris, a participantilor Organizatorul nu va mai folosi datele lor personale. 

 

SECTIUNEA 10. TAXE SI IMPOZITE 
 

Organizatorul se obliga sa plateasca bugetului de stat impozitul datorat pentru veniturile constand 

in premiile obtinute de catre castigatori in conformitate cu prevederile Codului Fiscal aprobat prin 

legea 227/2015, orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu acestea, 

fiind in sarcina exclusiva a castigatorilor. 

 

SECTIUNEA 11. INCETAREA CAMPANIEI 
 

Prezenta Campanie poate inceta numai in cazul producerii unui eveniment ce constituie forta 

majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de 

a continua prezenta Campanie. 

 

SECTIUNEA 12. LITIGII 
 

Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la prezenta Campanie se vor rezolva pe 

cale amiabila sau in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele 

judecatoresti romane competente. 

 

SECTIUNEA 13. REGULAMENTUL OFICIAL 
 

Prin participarea la aceasta Campanie, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze 

tuturor prevederilor, termenilor si conditiillor prezentului Regulament Oficial. 
 


