
REGULAMENT OFICIAL CONCURS  

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI 
 

Concursul este organizat si desfasurat 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 Concurs sunt obligati sa respecte termenii si conditiile regulamentului oficial, 

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

 

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

 

SECTIUNEA 2. ZONA DE DESFASURARE A CAMPANIEI 
 

Campania este organizata si se desfasoara online, pe pagina de advertiser ALLVIEW 

https://profitshare.ro/affiliate-programs/it-c/allview  , conform Sectiunii 3 de mai jos. 

 

SECTIUNEA 3. DURATA ŞI DESEMNAREA CÂŞTIGĂTORILOR 

 

Campania se deruleaza in perioada 11 iulie - 30 iulie 2018. 

Vor fi premiaţi top 3 afiliaţi care au cele mai multe conversii la sfarsitul perioadei specificate. 

Fiecare conversie trebuie sa aiba o valoare mai mare de 20 de lei. 

 

În data de 17 august 2018 vor fi desemnaţi câştigătorii.  

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

 
 

SECTIUNEA 4. PREMII 
 

Premiu: 3 vouchere de 10% pentru achizitionarea oricarui smartphone sau tableta, inclusiv a 

noului nostru flagship Soul X5 Pro, de pe www.allview.ro.  

In urma stabilirii castigatorilor, se va verifica indeplinirea conditiilor 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, un e-mail si 

un nr de telefon valabi, 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, 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.  

https://profitshare.ro/affiliate-programs/it-c/allview
http://www.allview.ro/


 

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

initial.  
 
 

SECTIUNEA 5. 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 site-ul www.allview.ro de catre 

participantii la concurs. 

 

Prin participarea la Concurs 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. 

 

Organizatorul nu are nici o obligatie de a intretine corespondenta cu solicitantii unor revendicari 

necastigatoare ce apar ulterior acordarii efective a premiului sau dupa termenul de revendicare a 

premiului prevazut in prezentul Regulament Oficial. 

 
SECTIUNEA 6. DREPTUL DE PARTICIPARE 

 

Concursul este deschis afiliaţilor care promovează campaniile advertiserului ALLVIEW.  

 

SECTIUNEA 7. 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 8. TAXE SI IMPOZITE 

 

Organizatorul Campaniei nu este raspunzator pentru plata taxelor, impozitelor sau a altor obligatii 

fiscale legate de premiul oferit, cu exceptia impozitului cu retinere la sursa, aplicabil veniturilor 

individuale provenite din campanii promotionale, impozit pe care Organizatorul Campaniei este 

obligat sa il calculeze, sa il retina si sa il transfere la bugetul de stat conform prevederilor Legii nr. 

571/2003 privind Codul Fiscal. 



 
SECTIUNEA 9. 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 10. 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 11. 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. 
 
 

 
 


