REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI „ Masoara-ti coeficientul Green iQ”

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI
1. Concursul „Masoara-ti coeficientul Green iQ” (denumit in cele ce urmeaza „Concursul”)
este organizat de catre “VAILLANT GROUP ROMANIA SRL ”, persoana juridica romana,
inregistrata la Registrul Comertului nr.J40/8903/2003, CUI RO 1555719, cu sediul in
Bucuresti, str. Nicolae Caramfil nr.75, sector 1,avand codul IBAN nr.
RO18BACX0000000082768250deschis la Unicredit Tiriac Bank sucursala Charles de Gaulle
reprezentata prin d-na Iuliana Pascu in calitate de Director General.
1.1 Participantii la Concurs sunt obligati sa respecte termenii si conditiile regulamentului
oficial de organizare si desfasurare al acestui Concurs (denumit in continuare
“Regulamentul”).
1.2 Pentru aducerea la cunostinta a publicului, Regulamentul este intocmit si este
disponibil in mod gratuit oricarei persoane interesate, pe intreaga perioada de
desfasurare a concursului la adresa www.vaillant.com.ro precum si in sectiunea Notes de
pe pagina de internet www.facebook.com/VaillantRomania
1.3 Respectarea modului de derulare a Concursului conform prevederilor din prezentul
Regulament este obligatorie pentru participanti. Organizatorul isi rezerva dreptul de a
modifica sau completa Regulamentul, precum si dreptul de a suspenda si / sau inceta
desfasurarea Concursului, cu conditia instiintarii prealabile a participantilor cu cel putin
24 de ore inainte de data la care orice modificare / completare la Regulament va deveni
aplicabila.
1.4 Informatiile furnizat de participanti prin completarea formularului de concurs de pe
www.vaillant.com.ro devin proprietatea Vaillant Romanuia si vor fi folosite doar in
conditiile si termenii din prezentul Regulament.
SECTIUNEA 2. ARIA DE DESFASURARE SI DURATA CONCURSULUI
2. 1. Concursul este organizat si se desfasoara pe pagina de internet www.vaillant.com.ro
, intre 17.10.2016 – 17.11.2016, urmand ca anuntarea castigatorului sa se faca in data de
18.11.2016 pe pagina de internet www.vaillant.com.ro si prin intermediul paginii de
internet www.facebook.com/VaillantRomania.

SECTIUNEA 3. DREPTUL DE PARTICIPARE
3.1. Prin inscrierea in concurs, participantii sunt de acord si accepta implicit prevederile
prezentului regulament.
3.2. Participantii sa aiba varsta de minim 18 ani impliniti la data inceperii Concursului.
3.3. Nu sunt eligibile a participa la Concurs persoanele juridice si angajatii Organizatorului
si ai celorlalte companii implicate in organizarea si derularea Concursului, precum si
rudele de gradul I ale acestora.
3.4. Participarea la acest Concurs implica cunoasterea si acceptarea integrala a
prezentului Regulament Oficial.
SECTIUNEA 4. MECANISMUL CONCURSULUI
4.1. Concursul se desfasoara numai online, pe pagina de internet www.vaillant.com.ro .
4.2. Pentru a participa la prezentul Concurs, participantii trebuie sa respecte urmatorul
mecanism:
a) Sa intre pe pagina de internet www.vaillant.com.ro
b) Sa raspunda integral intrebarilor pentru concurs
c) Sa completeze campurile cu datele personale cu informatii valide
4.3. Un Participant (reprezentat de acelasi nume, prenume, data de nastere, adresa) se
va putea inregistra doar o singura data in concurs.
4.4. Conform dispozitiilor legale aplicabile, Organizatorul are obligatia de a face public
numele castigatorului si premiul acordat. Anuntul va fi efectuat pe pagina de internet
www.vaillant.com.ro si pe www.facebook.com/VaillantRomania,
dupa validarea
acestora.
4.5. Toti Participantii care urmeaza si respecta mecanismul Concursului vor fi considerati
eligibili pentru castigarea premiului, cu conditia indeplinirii criteriilor de participare
descrise in cadrul Sectiunilor 3 si 4 a prezentului Regulament.
Castigatorul Concursului va fi extras dintre toti participantii care in perioada 17 octombrie
– 17 noiembrie , s-au inscris in concursul disponibil pe pagina de internet

www.vaillant.com.ro prin completarea formularului pentru concurs si a campurilor
destinate furnizarii datelor personale.
4.7. Castigatorul vor fi desemnat in urma extragerii, folosind site-ul www.random.org
4.8. Pentru a putea intra in posesia premiului, castigatorul va fi contactat personal de un
reprezentant Vaillant Romania.
SECTIUNEA 5. PREMIILE
5.1. In cadrul Concursului, se va acorda un premiu: Centrala Vaillant ecoTEC Exclusive
VUW INT II 356/5-7. Valoarea estimata a premiului este de 1.700 de euro.
5.2. Castigatorul premiului nu poate solicita contravaloarea premiului castigat in bani si
nici schimbarea caracteristicilor acestuia.
SECTIUNEA 6. ACORDAREA PREMIULUI SI VALIDAREA CASTIGATORULUI
6.1. Castigatorul va fi anuntat pe pagina de internet www.vaillant.com.ro si pe pagina
Facebook Vaillant Romania si contactat ulterior de un reprezentant Vaillant Romania in
termen de 10 zile.
6.2 In conditiile in care se constata ca un castigator nu indeplineste toate conditiile de
participare si/sau validare impuse de prezentul Regulament, acesta va fi invalidat,
pierzand dreptul de atribuire a premiului, fara nicio despagubire din partea
Organizatorului. In conditiile in care castigatorul nu poate fi validat conform conditiilor
prezentului regulament, Organizatorul isi rezerva dreptul de a nu mai atribui premiul.
6.3 Castigatorul desemnat in urma extragerii este beneficiarul premiului atribuit si nu pot
ceda drepturile asupra premiului castigat unei alte persoane.
6.4 Numele castigatorului Concursului va fi facut public pe pagina de internet
www.vaillant.com.ro si pe www.facebook.com/VaillantRomania pe data de 18.11.2016.
6.5 Sunt descalificate automat persoanele care participa la Concurs asumandu-si o
identitate falsa. Organizatorul isi rezerva dreptul de a elimina din Concurs sau de a anula
decizia prin care un participant este desemnat castigator in cazul in care acesta nu a
furnizat date corecte de contact, s-a inscris utilizand date false sau incearca sa influenteze
Concursul prin modalitati frauduloase sau nu respecta prevederile Regulamentului.

6.6 Sunt descalificate automat persoanele care participa la Concurs asumandu-si o
identitate falsa. Organizatorul isi rezerva dreptul de a elimina din Concurs sau de a anula
decizia prin care un participant este desemnat castigator in cazul in care acesta nu a
furnizat date corecte de contact, s-a inscris utilizand date false sau incearca sa influenteze
Concursul prin modalitati frauduloase sau nu respecta prevederile Regulamentului.
6.7 Orice eventuala contestatie, inclusiv privind modul de validare si acordare a unui
premiu, poate fi formulata in scris de catre participanti si trimisa pe e-mail, in termen de
maxim o luna calendaristica de la data incheierii Concursului, pe adresa:
office@vaillant.com.ro. Contestatia se va solutiona pe cale amiabila intre Organizator si
contestator, in termen de maximum 7 zile lucratoare de la primire. Daca nu este posibila
rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate in litigiu vor inainta litigiul spre
solutionare instantelor competente romane de pe raza mun. Bucuresti.
SECTIUNEA 7. TAXE SI IMPOZITE
7.1. Organizatorul se obliga sa calculeze, sa retina si sa vireze impozitul datorat pentru
premiile acordate castigatorilor in conformitate cu legislatia in vigoare privind impozitul
pe venit, orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu
premiul, fiind in sarcina exclusiva a fiecarui castigator in parte, fara ca prin aceasta sa se
poata considera ca Organizatorul impune castigatorilor vreo cheltuiala directa sau
indirecta, suplimentara.
SECTIUNEA 8. PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE
8.1. Prin comunicarea datelor personale in modalitatile indicate in mod expres prin
Regulament, participantii la prezentul Concurs isi exprima acordul expres si neechivoc, ca
datele lor personale sa intre in baza de date a Organizatorului in vederea efectuarii
deliberarii, validarii, atribuirii premiului, pentru indeplinirea obligatiilor fiscale ale
organizatorilor de promotii si pentru activitati ulterioare de marketing direct.
8.2. Vaillant Group Romania fiind operator de date cu caracter personal inregistrat la
Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sub nr.
______ se obliga de asemenea sa respecte prevederile legii 677/2001 privind protectia
datelor personale. Vaillant Group Romania garanteaza ca prelucrarea oricaror date
personale va fi facuta cu respectarea legii 677/2001 privind protectia persoanelor cu
privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, lege
care ofera persoanelor vizate dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de

interventie asupra datelor, dreptul de opozitie la prelucrarea datelor cu caracter personal,
dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a se adresa justitiei.
Exercitarea acestor drepturi se face printr-o cerere scrisa, datata si semnata la adresa
Vaillant Group Romania.
Vaillant Group Romania se angajeaza sa nu dezvaluie niciun fel de date personale catre
tertiti, cu exceptia imputernicitilor acestuia pentru prelucrarea de date personale, caz in
care se vor aplica cerintele legale aplicabile.
8.3. Participantii prezentului Concurs isi exprima acordul expres si neechivoc ca datele
colectate pe perioada Concursului sa fie stocate si prelucrate in scop de marketing direct
de catre Vaillant Group Romania precum si acordul expres si neechivoc pentru transferul
acestora catre fiecare din partenerii autorizati din reteua de distribuitie a Organizatorului.
De asemenea acestia sunt de acord astfel sa primesca date si informatii, orice material
promotional, atat prin telefon (si sms), cat si prin posta electronica sau la adresa postala.
SECTIUNEA 9. REGULAMENTUL OFICIAL
9.1 Prin participarea la acest Concurs, participantii sunt de acord sa respecte si sa se
conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament Oficial.
9.2 Nerespectarea Regulamentului Oficial al Concursului atrage dupa sine descalificarea
respectivului participant.
9.3 Organizatorul isi rezerva dreptul de a completa/modifica prezentul regulament oficial
prin acte aditionale ce vor fi aduse la cunostinta publicului pe pagina de internet
www.vaillant.com.ro si in cadrul sectiunii „Notes” disponibila la pagina de internet
www.facebook.com/VaillantRomania.
9.4 Concursul poate inceta inainte de termen numai in cazul aparitiei unui eveniment ce
constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive
independente de vointa sa, de a continua Concursul, dupa anuntarea prealabila a
publicului.
9.5 Regulamentul Oficial al Concursului va fi publicat pe www.vaillant.com.ro si in cadrul
sectiunii „Notes” disponibila pe pagina de internet www.facebook.com/VaillantRomania
si va fi disponibil gratuit oricarui solicitant.

