REGULAMENTUL CAMPANIEI
„O vacanta de 5000 de euro”
desfășurată în perioada
15 iunie-15 septembrie 2016
Acest regulament are scopul de a informa cu privire la desfășurarea unei campanii promoționale
inițiată de către organizator și destinată promovării unor produse și/sau servicii ale organizatorului,
se adresează unei anumite categorii de participanți (anume desemnată de către organizatori) și,
totodată reprezintă o serie de reguli obligatorii care trebuie respectate în cadrul desfășurării acestei
activități.
SECȚIUNEA 1
ORGANIZATORUL CAMPANIEI ȘI REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI DESFĂȘURARE A ACESTEIA
1.1 Campania promoțională intitulată „O vacanta de 5000 de euro” este organizată de SC VOGUE
YACHTING SRL (denumită în continuare Organizatorul) cu sediul în Cluj Napoca, Str Vasile Lupu nr
76, cod de identificare fiscală RO15941728, număr de înregistrare la Oficiul Registrului
Comerțului J12/3314/2003.
1.2 Participanții la Campanie sunt obligați să respecte termenii și condițiile regulamentului oficial de
organizare și desfășurare al acestei Campanii (denumit în continuare Regulamentul).
1.3 Pentru aducerea la cunoștința publicului Regulamentul este întocmit și este disponibil în mod
gratuit oricărei persoane interesate la sediul organizatorului din Cluj Napoca, Str Vasile Lupu nr
76 începând cu data de 15.06.2016 în format tipărit pe întreaga desfășurare a Campaniei,
precum și în format electronic pe www.vougueyachting.com si www.constantinnautics.ro
precum si la sediul partenerului S.C. CONSTANTIN NAUTICS SRL si la punctele de desfasurare a
concursului.
1.4 Respectarea modului de desfășurare a campaniei conform prevederilor prezentului Regulament
este obligatorie pentru participanți. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau completa
Regulamentul precum și dreptul de a suspenda și / sau înceta desfășurarea Campaniei cu
condiția înștiințării prealabile a participanților cu cel puțin 24 de ore înainte de data la care orice
modificare / completare la Regulament va deveni aplicabilă.
SECȚIUNEA 2
LOCUL DE DESFĂȘURARE AL CAMPANIEI
2.1 Campania este organizată și se desfășoară la locațiile de comercializare a produselor inclusiv si la
vanzarile online ale S.C. CONSTANTIN NAUTICS S.R.L. în perioada desemnată de Organizator. In
locatiile CONSTANTIN NAUTICS se vor afla:
1.Urna de colectare
2.Poster concurs
3.Regulament de concurs
4.Flyer reclama Vogue Yachting
5. Taloane concurs.
2.2 Pentru participarea clienților care achiziționează produse on-line este nevoie de furnizarea
corectă și completă a datelor clienților de către Constantin Nautics.
2.3 Procesarea datelor cade in sarcina Vogue Yachting dar colectarea biletelor de tombola din locatile
Constantin Nautics cade in sarcina Constantin Nautics.

SECȚIUNEA 3
DURATA CAMPANIEI
3.1
Campania va fi lansată în data de 15 iunie 2016 și va dura până la data de 15 septembrie
2016 ora 24 (inclusiv). Această Campanie se va desfășura în acord cu scopul declarat al acesteia și în
conformitate cu prevederile prezentului Regulament, precum și cu respectarea indicațiilor
comunicate în prealabil de către Organizator.
SECȚIUNEA 4
DREPTUL ȘI CONDIȚIILE DE PARTICIPARE
4.1 La această campanie poate participa orice persoană fizică ce îndeplinește cumulativ următoarele
condiții:
a) a împlinit vârsta de 18 ani până la data de 15 iunie 2016 (inclusiv)
b) are cel puțin un bon fiscal sau face dovada achiziției on-line pentru produsele Constantin Nautics
pe durata Campaniei.
c) pentru a participa la Campanie, persoana care are un bon fiscal pentru achiziția produselor
Constantin Nautics trebuie să completeze talonul de participare și să introducă acest talon în urnele
de la locațiile Constantin Nautics.
d) datele completate pe talonul de participare sa fie complete si corecte.
4.2 Nu pot participa la Campanie următoarele categorii de persoane:
angajații sau administratorii Organizatorului sau Partenerului , precum si membri familiilor acestora
(copii, parinti, sot / sotie) și rudele (până la gradul II inclusiv).
SECȚIUNEA 5
MODUL DE DESFĂȘURARE AL CAMPANIEI PROMOȚIONALE, TRAGEREA LA SORȚI ȘI ACORDAREA
PREMIILOR
5.1. Orice bon fiscal aferent achiziției produselor Constantin Nautics da dreptul la un tichet de
tombolă și va intra automat în tragerea la sorți. Mai multe bonuri fiscale presupun acordarea mai
multor tichete și participarea automată la tragerea la sorți.
5.2 Premiul se acordă prin targere la sorți efectuată pe baza taloanelor de concurs extrase din urna
de concurs. Tragerea la sorți va fi organizată la data de 21 septembrie 2016 ora 12.00 .
În cazul în care câștigătorul nu va putea fi contactat in 24 de ore, talonul de concurs se va anula și se
va extrage un al doilea talon de concurs din urmă.
5.3 Șansa de participare în funcție de valoarea bonului.
Valoarea bonului nu reprezintă un criteriu de departajare în cadrul acestei promoții. Fiecare
persoană care are măcar un bon în perioada 15 iunie – 15 septembrie 2016 ora 24:00 (inclusiv) are
dreptul la un talon de concurs.
5.4 Premiul oferit în cadrul tragerii la sorți este în valoare de 5000 de euro ( nu este posibila
incasarea premiului sub alta forma decat cea prezentata in regulamentul de concurs) si constă în
faptul că persoana câștigătoare poate sa mai invite inca 5 prieteni (6 locuri total) în excursia cu
yachtul. In afara de excursia cu yachtul nu se pot emite nici un fel de pretentii fata de firma Vogue
Yachting sau Constantin Nautics.
Cheltuieli neincluse in premiu:
1. Transport pana in Marina Mandalina, Sibenik, Croatia.
2. Cheltuieli stationare in marine, combustibil ( aproximativ 100 euro persoana)

5.5 Câștigătorul va fi anunțat telefonic în ziua extragerii, 21 septembrie 2016 ora incepand cu ora
12.30.
În cazul în care în decurs 24 de ore de la extragere nu se poate contacta castigatorul prin oricare din
mijloacele oferite de datele din tichetul de participare, se va efectua o nouă extragere, premiul inițial
fiind invalidat. De asemenea, dacă pe talonul extras nu apare numele complet și nunărul de telefon,
talonul va fi considerat invalid și se va proceda la altă extragere.
5.6 Câștigul în urma tragerii la sorți se validează prin verificarea eligibilității participantului, în
conformitate cu prevederile Secțiunii 4 a prezentului Regulament.
SECȚIUNEA 6 PROTECȚIA DATELOR PERSONALE
6.1 Organizatorul se obligă să respecte prevederile Legii nr 677 / 2001 privind protecția datelor
personale stocate pe durata Campaniei și ulterior acesteia. Ca atare, Organizatorul se angajează să
păstreze confidențialitatea datelor personale ale participanților / câștigătorilor Campaniei și să le
colecteze și prelucreze în conformitate cu legislația în vigoare.
6.2 Participanților la Campanie le sunt garantate drepturile prevăzute de Legea nr 677/2001 privind
protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a
acestor date și în special cele cu privire la:
- dreptul la informare potrivit căruia persoana vizată are dreptul de a obține informații cu privire la
identitatea operarorului, a scopului în care se face prelucrarea datelor, precum și orice alte infomații
suplimentare impuse de lege.
- dreptul la acces la date potrivit căruia orice persoană vizată are dreptul de a obține de la
Organizator la cerere și în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmaea faptului că datele care îi
privesc sunt sau nu sunt prelucrate de către organizator.
- dreptul la opoziție potrivit căruia persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment din
motive întemeiate și legitime legate de situația sa particulară ca datele care o viziează să facă
obiectul unei prelucrări cu excepția cazurilor în care există dispoziții legale contrare.
- dreptul de intervenție asupra datelor potrivit căruia orice persoană vizată are dreptul de a obține de
la Organizator la cerere și în mod gratuit a) după caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau
ștergerea datelor a căror prelucrare nu este conform legii, în special a datelor incomplete sau
inexacte, b) după caz, transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conform
legii, c) realizarea notificării către terțe persoane cărora le-au fost dezvăluite datele, a oricărei
operațiuni efectuate conform lit a) sau b) dacă o asemena notificare nu se dovedește imposibilă sau
nu presupune un efort disproporționat față de interesul legitim care ar putea fi lezat.
- dreptul de a se adresa justiției potrivit căruia persoana vizată se poate adresa justiției pentru
apărarea oricăror drepturi garantate de Legea nr 677/2001 fără a se aduce atingerea posibilității de a
se adresa cu plângere autorității de supraveghere.
6.3 La cererea expresă a oricărui participant, Organizatorul va asigura acestora exercitarea oricăruia
dintre drepturile prevăzute la Art 6,2 de mai sus. Pentru exercitarea acestor drepturi participanții la
Campanie vor trimite Organizatorului, pe adresa SC VOGUE YACHTING SRL, Cluj Napoca, Str Vasile
Lupu nr 76, cerere întocmită în formă scrisă, datată și semnată.
6.4 Organizatorul se obligă de asemenea să respecte toate prevederile Legii nr. 677/2001 privind
protecția datelor personale stocate atât pe durate desfășurării Campaniei cât și ulterior acesteia pe o
durată nelimitată de timp și dacă este cazul, să notifice Autoritatea Națională de Supraveghere a
Prelucrării Datelor cu Caracter Personal orice act legat de prelucrări de date cu caracter personal
realizată cu privire la desfășurarea Campaniei.
SECȚIUNEA 7. PREVEDERI FINALE

7.1 Campania poate înceta înainte de împlinirea perioadei precizate la Art. 3,1 de mai sus și în cazul
producerii unui eveniment ce constituie forță majoră inclusiv în cazul imposibilității Organizatorului
din motive independente de voința sa, de a continua în cele mai bune condiții prezenta Campanie.
Organizatorul va comunica participanților existența cazului de forță majoră în termen de 5 zile
lucrătoare de la producerea acestuia.
7.2 Campania mai poate înceta înainte de împlinirea perioadei precizate la Art 3,1 ori poate fi
suspendată în baza deciziei organizatotului cu condiția ca acesta să anunțe în prealabil o astfel de
situație cu cel puțin 24 de ore înainte.
7.3 Orice activitate privind atribuirea premiului poate fi un eveniment public. Înscrierea la Campanie
constituie acordul neechivoc al participanților referitor la faptul că persoana, numele, localitatea în
care domiciliază și orice material fotografic sau filmat ce conține imaginea câștigătorului premiului
poate fi făcută publică și folosită în diverse materiale publicitare / de informare de către Organizator
cu acordul expres prealabil al acestuia fără nicio obligație de plată ori de altă natură în sarcina
Organizatorului.
7.4 Eventualele reclamații legate de derularea promoției se vor putea trimite pe următoarea adresă
SC VOGUE YACHTING SRL Cluj Napoca, Str Vasile Lupu nr 76 în termen de maxim 5 zile de la data
anunțării numelui câștigătorului.
7.5 Eventualele divergențe apărute între Organizator și participanți la prezenta Campanie
Promoțională se vor rezolva pe cale amiabilă sau în cazul în care acasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi
soluționate de instanțe judecătorești competente din Sibiu.

ORGANIZATOR
SC VOGUE YACHTING SRL
Gabriel Ritivoiu
.............................

