Regulamentul oficial al Campaniei "VIMAR
pentru tine!"
SECȚIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI PROMOȚIONALE
Organizatorul Campaniei "Vimar pentru tine!" este V.E.M. Proiect Lighting S.R.L. cu sediul în Popești
Leordeni, jud. Ilfov, Șos. de Centură, nr. 103, înmatriculată la Registrul Comerțului cu nr:
J23/2779/2011, Cod Identificare Fiscală: RO 29252723, denumită în continuare "Organizatorul".
Campania este organizată prin intermediul Omniperform SRL, persoană juridică română de drept
privat, cu sediul social în Bulevardul Timisoara, nr. 58L, etaj 6, Ap. 605, sector 6, înregistrată în
Registrul Comerțului sub nr. J40/10423/04.08.2016, Cod de Identificare Fiscală: 36391228 (în cele ce
urmează "Agenția") care are calitatea de Împuternicit al Organizatorului. Campania se va derula
conform prevederilor prezentului Regulament Oficial (în cele ce urmează "Regulamentul"), fiind
obligatoriu pentru toți Participații. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica Regulamentul pe
parcursul desfășurării Campaniei, având obligația de a anunța publicul în mod oficial, în aceeași
manieră în care a fost făcută și informarea inițială. Astfel de modificări vor fi anunțate cu cel puțin 24
de ore înaintea intrării lor în vigoare.

SECȚIUNEA 2. TEMEIUL LEGAL
Prezenta Campanie se desfășoară în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 99/2000
privind comercializarea produselor și serviciilor pe piață.

SECȚIUNEA 3. DURATA CAMPANIEI PROMOȚIONALE
Campania "Vimar pentru tine!" se desfășoară în perioada: 17 mai 2017, ora 09:00, inclusiv, și se va
încheia la data de 31 august 2017, ora 23:59, inclusiv.

SECȚIUNEA 4. ARIA DE DESFĂŞURARE A CAMPANIEI
Campania promoțională este organizată și se desfășoară doar pe teritoriul României, în conformitate
cu prevederile prezentului Regulament.

SECȚIUNEA 5. DREPTUL DE PARTICIPARE
Campania se adresează tuturor electricienilor autorizati și operatorilor economici care proiectează,
execută și verifică instalații electrice (denumită firmă), care acceptă termenii și condițiile prezentului

Regulament (denumiți în continuare "Participanți"). Nu sunt eligibili a participa la Campanie angajații
Organizatorului, angajații agențiilor implicate și nici membrii familiilor acestora: soții/soțiile sau rudele
de gradul întâi ale acestora. Prin participarea la Campanie, Participanții confirmă cunoașterea
prevederilor Regulamentului și își exprimă acordul în privința acestora, participarea la această
Campanie implicând obligativitatea respectării prevederilor prezentului Regulament

SECȚIUNEA 6. PREMIILE CAMPANIEI
În cadrul Campaniei "Vimar pentru tine!" vor fi acordate trei tipuri de premii, respectând condițiile de
participare prezentate în Secțiunea 7 a prezentului Regulament.
Participanții care se înscriu în Campanie pe pagina www.vimarpentrutine.ro și fac dovada achiziției
unui produs Vimar, sunt înscrişi automat în Tombola Vimar. Premiile pentru această tombolă sunt:
1) 2 x truse scule de electrician TSE3 Ius în valoare de 1652.89 Ron - Trusa conține 57 scule cu
geantă Pvc Tse 3
2) 5 x seturi de șurubelnițe 1000V 13 PC 905VDE Unior în valoare de 403.89 Ron - Setul conține
modelele: 406/1VDE, 461/1VDE, 478/1VDE, 472/1VDE, 556A, 753P,710P
3) 50 x salopete Vimar
Fiecare participant are dreptul de a câştiga un singur premiu, iar acestea vor fi acordate prin tragere
la sorți.

SECȚIUNEA 7. MECANISMUL CAMPANIEI PROMOȚIONALE
Pentru a putea participa la Campanie un participant trebuie să:
•
•
•

•

achiziționeze produse Vimar participante la Campanie, de la orice distribuitor Vimar;
acceseze pagina de campanie www.vimarpentrutine.ro şi să completeze formularul
de participare la concurs;
încarce copiile facturilor de achiziție pentru produsele Vimar participante la
Campanie pe adresa de email marketing@vimarpentrutine.ro sau pe whats app la
numarul de telefon: 0799.105.651
Sa fie electrician

Pentru sporirea sanselor de castig, sunt acceptate in concurs mai multe bonuri cu numele
aceluiasi electrician. De asemenea, concurentul se poate inscrie in concurs cu un bon pe
numele beneficiarului (electricianul poate recomanda beneficiarului sa achizitioneze produse
Vimar, apoi sa faca dovada bonului).
Pe factură trebuie să apară produse Vimar aflate în campanie. Data limită pentru încărcarea facturilor
este 31 august 2017. Gamele Vimar participante la Campanie, sunt:
•
•

Neve
Plana

•
•
•
•
•
•

Idea
Eikon
Eikon Evo
Eikon Tactil
Arke
Elvox

SECȚIUNEA 8. CONDIȚII DE VALIDARE
Pentru ca un Participant să fie validat câştigător, trebuie să îndeplinească concomitent următoarele
condiții:
•
•

Să îndeplinească condițiile de la Secțiunea 5 a prezentului Regulament;
În perioada 17 mai 2017 - 31 august 2017 să acceseze pagina mai sus menționată,
să se înscrie în Campanie. Să prezinte apoi pentru validare copiile facturilor care
atestă achiziționarea produselor Vimar, respectiv aceleaşi facturi ca şi cele înscrise
pe pagina Campaniei promoționale, www.vimarpentrutine.ro.

SECȚIUNEA 9. TRAGEREA LA SORȚI
1) Tragerea la sorți pentru desemnarea câştigătorilor din cadrul Tombolei Vimar se va efectua
electronic, în data de 08 septembrie 2017, în prezența unei comisii formate din reprezentanți ai
companiilor implicate în organizarea Campaniei.
2) Tragerea la sorți presupune folosirea unui program cu distribuție aleatorie, Random.org, care va
selecta câştigătorii şi rezervele dintr-o bază de date ce conține datele participanților înscrişi în cadrul
Campaniei, conform prezentului Regulament.
3) În aplicația random.org vor fi introduse toate bonurile validate, primite până la sfârșitul campaniei,
31 august 2017. Anunțarea câștigătorilor se face în data de 08 septembrie 2017, pe pagina
www.vimarpentrutine.ro
3) În cadrul tragerii la sorți, se vor extrage 57 de câştigători şi 5 de rezerve. Se va apela la rezerve în
cazul în care, din motive independente de voința Organizatorului, acesta nu poate lua legătura cu
participanții extraşi Câştigători în termenul stabilit în prezentul Regulament, respectiv în termen de 5
zile lucrătoare sau dacă participanții extraşi câştigători nu sunt validați din cauza nerespectării a cel
puțin uneia dintre prevederile prezentului Regulament Oficial al Campaniei. Se va apela la rezerve în
ordinea în care acestea au fost extrase.

SECȚIUNEA 10. PROCEDURA DE VALIDARE ŞI ÎNMÂNARE A PREMIILOR
În cadrul Campaniei "Vimar pentru tine!" se vor acorda premii prin tragere la sorți.
Validarea premiilor va fi efectuată pe baza datelor pe care un participant le-a completat în momentul
înscrierii în Campanie, precum şi pe baza copiilor facturilor de achiziționare a produselor.

SECȚIUNEA 11. ANUNȚAREA CÂŞTIGĂTORILOR
Câştigătorii tombolei vor fi anunțați despre premiul câştigat, telefonic, prin e-mail sau vizită directă în
termen de 5 (cinci) zile lucrătoare, de la data validării.
Anunțul oficial al câștigătorilor se face pe www.vimarpentrutine.ro
Dacă persoanele declarate câştigătoare sau cele declarate rezerve nu răspund la telefon sau la email timp de 5 (cinci) zile lucrătoare consecutiv (sunat/ transmis email de minim 2 ori/zi), atunci premiul
va rămâne la dispoziția Organizatorului.

SECȚIUNEA 12. MINORII ŞI PERSOANELE FĂRĂ CAPACITATE JURIDICĂ
Câştigătorii premiilor nu pot fi minori sau persoane lipsite de capacitate de exercițiu.

SECȚIUNEA 13. ERORI, COMUNICĂRI PUBLICITARE NECORESPUNZĂTOARE
Reclamațiile referitoare la premiul câştigat, ulterioare momentului semnării procesului verbal de
predare - primire a premiului nu vor fi în responsabilitatea Organizatorului sau a Agenției implicate în
această Campanie.
Organizatorul este îndreptățit să ia toate măsurile necesare în caz de tentativă de fraudă a sistemului,
abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei Campanii.
SECȚIUNEA 14. CONFIDENȚIALITATEA DATELOR
Organizatorul, în vederea desfăşurării Campaniei, prelucrează datele personale ale Participanților în
conformitate cu Legea 677/2001.
Prin participarea la Campanie şi completarea datelor personale în cadrul Campaniei "Vimar pentru
tine!", participanții îşi dau acordul ca datele lor cu caracter personal să fie incluse în baza de date a
Organizatorului în vederea participării la această Campanie şi anunțării câştigătorilor.
Datele cu caracter personal colectate în cadrul acestei Campanii nu vor fi dezvăluite către terți, cu
excepția cazurilor în care Organizatorul trebuie să respecte obligațiile impuse de legislația în vigoare.
Numele, prenumele şi localitatea de reşedință, doar ale câştigătorilor şi premiile câştigate în cadrul
Campaniei vor fi făcute publice conform legislației în vigoare.
Prin participarea la Campanie, participanții confirmă cunoaşterea prevederilor Regulamentului oficial
şi îşi exprimă acordul în privința acestora şi cu privire la includerea datelor personale în baza de date
a Organizatorului în scopul participării la această Campanie.
Anunțarea câştigătorului poate fi un eveniment public. Participarea la Campanie constituie acordul
potențialilor câştigători referitor la faptul că numele va fi făcut public şi folosit în materiale publicitare
de către Organizatori fără niciun fel de plată aferentă.

Prin participarea la această Campanie, Participanții acceptă ca, în cazul în care vor câştiga premiul,
numele, prenumele şi localitatea de reşedință să poată fi făcute publice şi folosite în scopuri publicitare
de către Organizator, în diverse materiale tipărite, audio şi video, în mod gratuit.
Câştigătorul Campaniei va putea semna şi o declarație scrisă în acest sens, conform celor solicitate
de către Organizatori.
Participanților la campania promoționala "Vimar pentru tine!" le sunt garantate drepturile prevăzute de
Legea nr. 677/2001 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal
şi liberă circulație a acestor date, în special următoarele drepturi: dreptul la informare (art. 12), dreptul
de acces la date (art.13), dreptul de intervenție asupra datelor (art.14), dreptul de opoziție (art. 15).
Participanții au dreptul de a obține de la Organizator, la cerere și în mod gratuit pentru o solicitare pe
an, confirmarea faptului că datele care îi privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta și au, de
asemenea, dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate și legitime legate de situația
lor particulară, ca datele care îi vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepția cazurilor în care
există dispoziții legale contrare. Participanții au dreptul de a solicita, printr-o cerere scrisă adresată
Organizatorului, stergerea sau actualizarea datelor personale în conformitate cu prevederile Legii
677/2001. În vederea exercitării acestor drepturi, Participantul la Campanie va transmite o cerere
scrisă, datată și semnată către V.E.M. Proiect Lighting S.R.L., Șos. de Centură, nr. 103, Popești
Leordeni, jud. Ilfov. Datele personale ale câștigătorilor vor rămâne în contabilitatea firmei, conform
legislației fiscale în vigoare.

SECȚIUNEA 15. FORȚA MAJORĂ
Pentru scopul acestui Regulament, forță majoră înseamnă orice eveniment care nu poate fi controlat,
remediat sau prevăzut de către Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive
independente de voința sa, şi a cărui apariție pune pe acesta din urmă în imposibilitatea de a-şi
îndeplini obligațiile asumate prin Regulament.
Dacă o situație de forță majoră împiedică sau întârzie total sau parțial executarea Regulamentului şi
continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea obligațiilor
sale pentru perioada în care această îndeplinire va fi împiedicată sau întârziată. Organizatorul, dacă
invocă forța majoră este obligat să comunice Participanților la Campanie existența acesteia în termen
de 5 zile lucrătoare de la apariția cazului de forță majoră.

SECȚIUNEA 16. LITIGII
În cazul unor litigii apărute între Organizator şi Participanții la Campanie, acestea vor fi soluționate pe
cale amiabilă. Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părțile implicate în litigiu vor
înainta litigiul spre soluționare instanțelor judecătoreşti române competente din municipiul Bucureşti.
Eventualele reclamații legate de derularea Campaniei se vor putea trimite pe următoarea adresă Șos.
de Centură, nr. 103, Popești Leordeni, în termen de maximum 2 (două) săptămâni de la data publicării
listei câştigătorilor. După această dată Organizatorul nu va mai lua în considerare nicio contestație.

SECȚIUNEA 17. REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI
Prin participarea la această Campanie, Participanții sunt de acord să respecte şi să se conformeze
tuturor prevederilor, termenilor şi condițiilor prezentului Regulament.
Regulamentul Campaniei "Vimar pentru tine!" va fi disponibil în mod gratuit oricărui solicitant pe pagina
www.vimarpentrutine.ro, în pagina dedicată Campaniei.

NICULAE VIOREL
In calitate de administrator al
VEM PROIECT LIGHTING SRL.
SEMNATURA

