REGULAMENTUL CAMPANIEI
“Bucură-te de soare zi & noapte”

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI
Organizator al campaniei promoționale “Bucură-te de soare zi & noapte” este S.C. Visual Fan S.A.
(denumită în continuare “Organizator”) cu sediul social în Brașov, Strada Brazilor, nr. 61, cod poștal
500314, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J08/818/2002, cod de înregistrare fiscală RO14724950,
reprezentată de dl. Lucian Florentin Peticilă, în calitate de Director General.

SECȚIUNEA 2. LOCUL DE DESFĂȘURARE ȘI DURATA CAMPANIEI
Campania promoțională va avea loc pe teritoriul României și se va desfășura pe toată durata lunii iunie,
având ca obiect oferirea unui panoul fotovoltaic de 455W, pentru achiziționarea oricărui Kit solar Allview,
în limita stocului disponibil, conform condițiilor de participare de la Secțiunea 3. Înainte de începerea
Campaniei și după încetarea acesteia, îndeplinirea condițiilor menționate în prezentul Regulament Oficial
nu mai conferă dreptul de a participa la Campanie. Campania promoțională se va desfășura în
conformitate cu prevederile prezentului Regulament. Regulamentul Campaniei este disponibil oricărui
solicitant, în mod gratuit, pe întreaga durată a Campaniei, prin accesarea paginii Organizatorului: Green
by Allview - Solar Energy.
SECȚIUNEA 3. CONDIȚII DE PARTICIPARE ȘI PARTICIPANȚI
Pentru a participa la prezenta Campanie participanții trebuie să îndeplinească condițiile stabilite mai jos:
să fie persoane fizice și/sau juridice, de naționalitate română, să dețină un număr de telefon, să aibă minim
18 împliniți, să achiziționeze un kit fotovoltaic Allview. Angajații VISUAL FAN S.A sau ai partenerilor
implicați în această campanie nu au dreptul de a participa la Campanie. De asemenea, rudele angajaților
menționați mai sus (respectiv copii/părinți, frați/surori, soț/soție) nu au dreptul de a participa la
Campanie.
SECȚIUNEA 4. MECANISMUL CAMPANIEI
Campania va avea ca mecanism următorii pași: participantul va accesa link-ul campaniei Green by Allview
- Solar Energy.

SECȚIUNEA 4. PANOUL ALLVIEW CADOU
Participanții care îndeplinesc cumulativ condițiile de participare prevăzute la Secțiunea 3, primesc un
panou, în urma achiziției și plății avansului comenzii în valoare de minim 4000 lei. Panou solar Allview de
455 W poate fi acordat de Organizator prin intermediul platformei de înscriere la achiziționarea fiecărui
Kit care face parte din prezenta promoție.
SECȚIUNEA 6. ACORDAREA PANOULUI CADOU
Panoul cadou se va acorda garantat, fără tragere la sorți, fiind disponibil și gratuit la achiziționarea fiecărui
Kit care face parte din prezenta promoție. Orice eroare cu privire la datele furnizate de către participanți
nu atrage răspunderea Organizatorului campaniei promoționale. Orice eventuală contestație poate fi
formulată în scris de către participant și depusă personal sau expediată prin poștă, în termen de o lună
calendaristică de la data încheierii campaniei promoționale, pe adresa: VISUAL FAN S.A., Brașov, Str.
Brazilor, nr. 61, în atenția Departamentului de suport sau prin adresa de e-mail: solarenergy@allview.ro.
Contestația se va soluționa în termen de maximum 30 zile lucrătoare de la primire. În cazul în care
contestatorul va fi nemulțumit de decizie se va încerca rezolvarea contestației pe cale amiabilă, iar în cazul
în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente.
SECȚIUNEA 7. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
Datele cu caracter personal ale participanților la Campanie sunt prelucrate în conformitate cu dispozițiile
legale privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera
circulație a acestor date astfel cum acestea sunt prevăzute de Regulamentul General privind Protecția
Datelor nr. 679/2016, legislația subsecventă în această materie și respective Legea nr.235/2015 pentru
modificarea și completarea Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția
vieții private în sectorul comunicațiilor electronice. Datele cu caracter personal sunt prelucrate în vederea
îndeplinirii scopurilor prezentei Campanii, respectiv promovarea și derularea Campaniei, verificarea
îndeplinirii condiților de eligibilitate conform Secțiunii 3. de mai sus, identificarea participanților eligibili,
acordarea punctelor și toate operațiunile aferente îndeplinirii obligațiilor fiscale ce derivă din derularea
Campaniei. Datele cu caracter personal sunt prelucrate în baza următoarelor temeiuri juridice:
îndeplinirea obligațiilor legale aferente. Categoriile de date supuse prelucrării în scopurile identificate
anterior sunt după cum urmează: date captate prin înscrierea în Campanie, inclusiv numărul de telefon și
adresa de e-mail. Persoanele vizate de activitatea de prelucrare efectuată de către Organizator sunt în
mod exclusiv participanți ai campaniei, asfel cum aceștia au fost identificați în Secțiunea 3. În vederea

realizării scopurilor de prelucrare menționate, VISUAL FAN S.A. va prelucra datele cu caracter personal pe
durata campaniei promoționale, precum și ulterior, atunci când există o necesitate de afaceri legitimă
pentru a proceda astfel (de exemplu, pentru a vă furniza informațiile solicitate sau pentru a ne respecta
obligațiile legale, fiscale sau contabile). Este posibil ca, în urma îndeplinirii termenelor legale de arhivare,
Organizatorul să dispună anonimizarea datelor, lipsindu-le astfel de caracterul personal și să continue
prelucrarea datelor anonime pentru scopuri statistice. Pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare,
VISUAL FAN S.A. poate dezvălui datele cu caracter personal către următoarele categorii de destinatari:
Persoană vizată, reprezentanții legali sau convenționali ai Persoanei vizate, reprezentanții VISUAL FAN
S.A., alte persoane fizice sau juridice care prelucrează datele personale în numele VISUAL FAN S.A.,
parteneri contractuali ai VISUAL FAN S.A., împuterniciți ai VISUAL FAN S.A. în ceea ce privește prelucrarea
datelor cu caracter personal, autoritatea judecătorească, autorități publice centrale, autorități publice
locale, organizații internaționale, furnizorii de servicii și bunuri, organizații de cercetare a pieței.
Persoanele vizate beneficiază de următoarele drepturi în contextul prelucrării datelor cu caracter
personal:
a) Dreptul la informare = dreptul persoanei vizate de a fi informată cu privire la identitatea și datele de
contact ale operatorului și ale Responsabilului cu protecția datelor, scopurile în care se face prelucrarea
datelor, categoriile de date cu caracter personal vizate, destinatarii sau categoriile de destinatari ai
datelor, existența drepturilor prevazute de legislația privind protecția datelor cu caracter personal pentru
persoana vizată și condițiile în care pot fi exercitate;
b) Dreptul de acces la date = dreptul persoanei vizate de a obține de la operatorul de date la cerere și în
mod gratuit, confirmarea faptului că datele cu caracter personal care o vizează, sunt sau nu prelucrate de
către acesta;
c) Dreptul la rectificare = dreptul persoanei vizate de a obține, la cerere și în mod gratuit, rectificarea
datelor inexacte care o privesc, precum și completarea datelor incomplete; d) Dreptul la ștergerea datelor
(„dreptul de a fi uitat”) = dreptul persoanei vizate de a obține, la cerere si în mod gratuit, în măsura în care
sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege, ștergerea datelor cu caracter personal care privesc acea
persoană;
e) Dreptul la restricționarea prelucrării = dreptul persoanei vizate de a obține, la cerere si în mod gratuit,
în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege, marcarea datelor cu caracter personal
stocate, cu scopul de a limita prelucrarea ulterioară a acestora;

f) Dreptul la portabilitatea datelor = dreptul persoanei vizate de a primi, la cerere si în mod gratuit, datele
cu caracter personal într-o modalitate structurată, folosită în mod obișnuit și într-un format ușor de citit,
precum și dreptul ca aceste date să fie transmise de către VISUAL FAN S.A. către alt operator de date, în
măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege);
g) Dreptul la opoziție = dreptul persoanei vizate de a se opune în orice moment, din motive întemeiate și
legitime legate de situația sa particulară, ca datele cu caracter personal care o vizează să facă obiectul
unei prelucrări, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege;
h) Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale = dreptul persoanei vizate de a cere și de a obține
retragerea, anularea sau reevaluarea oricărei decizii bazate exclusiv pe prelucrări efectuate prin mijloace
automate (incluzând crearea de profiluri) care produce efecte juridice în privința persoanei vizate sau o
afectează în mod similar într-o măsură semnificativă,
i) Dreptul de a se adresa justiției sau Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu
Caracter Personal = dreptul persoanei vizate de a se adresa cu plângere Autorității Naționale de
Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, respectiv de a se adresa justiției pentru apărarea
oricăror drepturi garantate de legislația aplicabilă în domeniul protecției datelor cu caracter personal, care
au fost încălcate.
În cazul în care prelucrarea datelor cu caracter personal este întemeiată pe consimțământul persoanei
vizate, aceasta dispune de dreptul de a retrage acest acord, în orice moment, fără ca acest lucru să
afecteze legalitatea prelucrării efectuate deja pe baza consimțământului exprimat anterior. Pentru detalii
suplimentare cu privire la activitățile de prelucrare efectuate de către VISUAL FAN S.A., precum și cu
privire la drepturile de care beneficiați în acest context și respectiv pentru exercitarea acestor drepturi vă
rugăm să vă adresați printr-o cerere (pe suport hârtie/în format electronic, prin e-mail) către:
solarenergy@allview.ro. De asemenea, aveți posibilitatea de a contacta și Responsabilul privind Protecția
Datelor la nivelul VISUAL FAN S.A, la următoarea adresă de e-mail: gdpr@allview.ro.
Organizatorul asigură confidențialitatea datelor cu caracter personal prelucrate în conformitate cu
acordul exprimat de participant și conform prevederilor legale. Accesul la informațiile tratate drept
confidențiale va fi limitat la acele persoane, care prin natura activității desfășurate, este necesar să ia
cunoșțință de aceste informații în scopul ducerii la îndeplinire a scopului, raporturilor juridice născute în
relație cu Organizatorul. Aceste persoane sunt ținute să respecte caracterul confidențial al acestor

informații, asumându-și la randul lor obligația de a asigura și păstra confidențialitatea acestor date și
informații și de a le prelucra în conformitate cu cerințele legale.
SECȚIUNEA 8. LITIGII
Eventualele neînțelegeri apărute între Organizator și participanții la Campanie se vor rezolva pe cale
amiabilă sau, în cazul in care rezolvarea amiabilă nu va fi posibilă, acestea vor fi supuse spre soluționare
instanțelor judecătorești române competente, în conformitate cu prevederile legislației române.
SECȚIUNEA 9. ÎNTRERUPEREA SAU ÎNCETAREA PROMOȚIEI
Campania promoționala va putea fi întreruptă doar pentru durate determinate și/sau va putea înceta doar
în caz de forță majoră, așa cum este aceasta definită de lege și/sau printr-o decizie a Organizatorului
campaniei promoționale. În această situație, Organizatorul va anunța publicul pe site-ul Campaniei și/sau
site-ul oficial Green by Allview - Solar Energy.
SECȚIUNEA 10. CLAUZE DIVERSE
Participarea la această campanie promoțională implică obligativitatea participanților de a accepta
prevederile prezentului Regulament și a legislației aplicabile. Pentru ca un client să poată beneficia de
această ofertă promoțională trebuie întrunite cumulativ toate condițiile, stipulate mai sus. Prezenta
campanie reprezintă o promisiune fermă din partea VISUAL FAN S.A. și este aplicabilă tuturor clienților
săi, în condițiile respectării prezentului Regulament. Regulamentul autentificat al campaniei promoționale
va fi disponibil, în mod gratuit, oricărui solicitant, pe perioada de desfășurare a campaniei promoționale
menționate în Secțiunea 9 din prezentul regulament. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica
prezentul Regulament prin Acte Adiționale, eventualele modificari intrând în vigoare după ce acestea vor
fi făcute publice prin afișare prin metodele menționate în Secțiunea 9 din prezentul regulament.

S.C. VISUAL FAN S.A.
Prin Director General,
Lucian Florentin Peticilă

