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REGULAMENTUL CAMPANIEI  

“2+3” 

1 Septemberie 2020 – 31 Decembrie 2020 

 

ART. 1 ORGANIZATOR 

(1) Organizatorul Campaniei „2+3”  (denumita in cele ce urmeaza "Campania") este MEDIATOUCH Sp. 

z o.o. („Organizator”) cu sediul social în Varșovia, str. Pory 78, 02-757 Varșovia, înscrisă în Registrul 

Antreprenorilor din Registrul Național Juridic ținut de Tribunalul de District din Varșovia sub numărul 

KRS: (RJN) 0000192956, NIP: (CIF) PL5252287854, REGON (J): 015626305, denumit in cele ce urmeaza 

„Organizator”. 

(2) Organizatorul actioneaza în numele Vestel Poland Sp. o.o („VESTEL Poland”) cu sediul social în 

Varșovia, str. Salsy 2, 02-823 Varșovia, înscrisă în Registrul Antreprenorilor din Registrul Național Juridic 

ținut de Tribunalul de District din Varșovia sub numărul KRS (RJN) 0000519722, NIP(CIF): 5272717654, 

REGON (J): 147323031.  

(3)  Decizia de derulare a acestei Campanii conform regulilor din prezentul regulament este finala si 

obligatorie pentru toti participantii. Organizatorii isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba prezentul 

Regulament Oficial (denumit in continuare „Regulament Oficial”), prin intocmirea unui act aditional. 

 

ART. 2 DURATA CAMPANIEI SI ARIA DE DESFASURARE 

(1) Campania „2+3” este organizata si desfasurata in perioada 1 septemberie 2020 – 31 

Decembrie 2020, denumita in continuare „Perioada Campaniei”, in conformitate cu prevederile 

prezentului Regulament Oficial.  

(2) In situatia in care Organizatorul decide sa scurteze / sa prelungeasca aceasta Campanie, acest fapt 

va fi adus la cunostinta publica, prin modalitatile prevazute la Art. 4. 

(3) Campania este organizata si se va desfasura in retelele de magazine Altex si Media Galaxy, de pe 

teritoriul Romaniei, atat in mediul offline cat si online, care comercializeaza categoriile de produse 

participante la aceasta campanie, conform Art. 5 din prezentul Regulament.  

 

ART. 3 DREPTUL DE PARTICIPARE LA CAMPANIE 

(1) Campania se adreseaza tuturor persoanelor fizice majore, cu domiciliul in Romania, care 

achizitioneaza produsele participante in scop casnic si care accepta termenii si conditiile prezentului 

Regulament Oficial (denumite in continuare „Participanti”).  

(2) Participarea la aceasta Campanie implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca 

a prezentului Regulament Oficial. 

 

ART. 4. REGULAMENTUL CAMPANIEI  

(1) Aceasta campanie se va derula conform cu prevederile prezentului Regulament Oficial, acesta fiind 

obligatoriu pentru toti participantii.  

(2) Regulamentul Campaniei este disponibil pe perioada de desfasurare, in mod gratuit oricarui 

participant,  pe www.sharphome.ro si pe www.altex.ro  

https://www.sharphome.ro/
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(3) Organizatorul isi rezerva dreptul de a completa si/sau schimba prezentul Regulament Oficial pe 

parcursul derularii campaniei, completarea si/sau modificarea urmand a fi aduse la cunostinta publicului 

prin modalitatile prevazute la Art. 4, alin. (2), conform Art. 8. 

 

ART. 5 PRODUSELE PARTICIPANTE  

(1) Produsele participante la aceasta Campanie sunt următoarele modele de dispozitive de 

purificare a aerului Sharp: 

KIG75EUW, KCG60EUW, KCG50EUW, KCG50EUH, KCG40EUW, KCG40EUH, KCD60EUW, KCD50EUW, 

KCD40EUB, KCD40EUH, KCD40EUW, KCA60EUW, KCA50EUW, KCA50EUB, KCA40EUB, KCA40EUW, 

UJGC20EB, UJGC20EN, KCF32EUW, FPF30EUH. 

(2) Prezentul Regulament nu se aplica categoriei speciale de produse vandute ca resigilate, indiferent 

de categoria din care fac parte.  

 

ART.6 MECANISMUL DE DESFASURARE A CAMPANIEI 

(1) Prin inscrierea la aceasta Campanie, Participantii au dreptul să obțină o garanție suplimentară de 

3 ani pentru un dispozitiv nou (sau dispozitive) de purificare a aerului achiziționat pe perioada 

Campaniei. 

(2) La achiziţionare, produsul va fi însoţit de certificat de garanţie legala de conformitate, original, 

acordat pentru o perioadă de 2 (doi) ani.  

(3) In vederea obtinerii extra-garantiei comerciale de 3 (trei) ani, participantul trebuie sa completeze 

formularul de inregistrare in Campanie, disponibil pe site-ul www.sharphome.ro  și sa ataseze o 

fotografie lizibila a dovezii de achiziționare a Produsului participant (chitanță sau factura TVA), care 

conține o descriere a modelului Produsului participant și o fotografie a numărului de serie al 

Produsului participant de pe ambalajul din fabrică. 

(4) Participantul este obligat să furnizeze în Formularul de înregistrare date corecte și adevărate: 

adresa de e-mail, modelul dispozitivului înregistrat, numărul de serie al dispozitivului, data de 

achiziționare, denumirea magazinului unde a fost făcută achiziția, scan-ul sau fotografia dovezii de 

achiziționare, fotografia numărului de fabricație din ambalajul din fabrică. Furnizarea numelui și 

prenumelui Participantului este opțională 

(5) Înregistrarea in campanie trebuie făcută în termen de maxim 30 de zile de la data de achiziționare 

a Produsului participant, dar nu mai tarziu de data incheierii Campaniei (31 Septembrie 2020). 

(6) După transmiterea Formularului de înregistrare, Participantul la Campanie va primi pe adresa de e-

mail furnizată pe Formularul de înregistrare, confirmarea primirii cererii de înregistrare pentru 

verificare. Verificarea corectitudinii Formularului de înregistrare este realizată de către Organizator. 

(7) În cazul în care Organizatorul constată deficiențe sau nereguli în Formularul de înregistrare, care 

pot fi completate sau corectate, Participantul este obligat să întreprindă acțiunile indicate de 

Organizator în termen de 7 zile de la data notificării primite, sub sancțiunea de declarare a 

Formularului de înregistrare incorect și de a refuza acordarea extra garantiei. 

(8) În termen de 7 zile de la validarea informatiilor de catre Organizator, Participantul va primi 

Certificatul de Garanție la adresa de e-mail furnizată în Formularul de înregistrare, care ar trebui 

tipărit pentru a-l depune în cazul unei revendicări cu privire la garanție, împreună cu dovada de 

https://www.sharphome.ro/
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achiziție și cardul de garanție original pe care sunt trecute toate reparațiile de service în perioada 

de garanție. 

(9) Pierderea Certificatului de garantie, transmis de catre Organizator, va determina pierderea 

dreptului la extra garantia comerciala de 3 (trei) ani.  

(10) Extra garantia oferita nu este valabila in cazul utilizarii produselor in scopuri profesionale in 

restaurante, bufete, pensiuni, cantine etc.  

(11) Garanția suplimentară de 3 ani este acordată pentru o perioadă de încă 3 ani din ziua următoare 

expirării garanției standard de 2 ani pentru Produsul participant la care se  referă Certificatul de 

Garanție. 

(12) În cazul unei reparații în cadrul garanției a unui Produs participant, Participantul este 

întotdeauna obligat să trimită dispozitivul la centrul de service de garanție autorizat selectat 

împreună cu cardul de garanție completat corespunzător, care va conține: denumirea dispozitivului, 

numărul de serie, data de achiziție a Produsului participant, semnătura și ștampila Punctului de 

vânzare sau o copie a dovezii de achiziționare a dispozitivului (chitanța sau factura TVA), în cazul 

în care cardul de garanție nu a fost emis, atașați Certificatul de Garanție care prelungește perioada 

de garanție. Pe durata garanției de 5 ani, toate reparațiile și inspecțiile obligatorii trebuie 

înregistrate pe cardul de garanție. 

(13) În cazul înlocuirii sau returnării unui Produs participant după obținerea unui Certificat de 

Garanție, indiferent de baza legală a returnării, inclusiv în baza garanției pentru defecte sau 

garanției calității, garanția extinsă expiră. În cazul în care a fost realizat un schimb sau o restituire 

după obținerea Certificatului de Garanție, Participantul trebuie să furnizeze Certificatul de Garanție 

împreună cu Produsul returnat și să informeze despre această returnare Organizatorul prin e-mail 

la următoarea adresă: garantie@sharphome.ro.  Dacă se face un schimb sau o restituire înainte 

de eliberarea Certificatului de Garanție, Certificatul nu este eliberat Participantului. 

(14) Participantul nu poate solicita transferul extra garantiei în altă formă decât cea prevăzută în 

prezentul Regulament.  

(15) Drepturile care decurg din participarea la Campanie, inclusiv dreptul la extra garantie, nu pot 

fi transferate de către Participant pe o terță parte.    

 

ART. 7. PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE 

(1) Operatorul datelor cu caracter personal ale participantilor la Campanie, care sunt persoane fizice, 

este VESTEL Poland („Administrator de date”), care încredințează Organizatorului 

(„Procesator”) prelucrarea datelor cu caracter personal ale Participanților în legătură cu 

organizarea și implementarea acestei campanii. În cadrul Contractului privind prelucrarea datelor 

încredințate încheiat între VESTEL Poland și Organizator, s-a convenit sfera de responsabilitate a 

fiecărei entități cu privire la îndeplinirea obligațiilor care decurg din GDPR1, inclusiv obligațiile 

Procesatorului, care includ: 

                                                 
1  Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului (UE) 2016/679 din data de 27 aprilie 2016 privind protecția 

persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și de abrogare a 
Directivei 95/46 / CE (Regulamentul general privind protecția datelor) - „GDPR”. 
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a) executarea obligației de informare față de participanți; 

b) acordarea participanților posibilității de a-și exercita drepturile descrise la punctul 7 de mai 

jos; 

c) asigurarea unei protecții adecvate pentru toate datele cu caracter personal prelucrate în 

timpul organizării și implementării Campaniei de mai sus. 

(2) Datele de contact ale Procesatorului:  

 adresa e-mail: garantie@sharphome.ro 

 adresa sediului companiei menționat în § 1 alin. 2 a Regulamentului. 

(3) Administratorul de date și Procesatorul prelucrează următoarele categorii de date personale ale 

Participanților: 

a) numele și prenumele, 

b) numele persoanei fizice care desfășoară activitate de afaceri; 

c) adresa de e-mail, 

d) numărul de cont bancar la care se va rambursa suma brută pentru Produsul returnat. 

Prin completarea Formularului de înregistrare și a Formularului de returnare, Participantul este 

obligat să furnizeze datele cu caracter personal necesare pentru a implementa condițiile acestei 

Campanii. Refuzul Participantului de a furniza datele cu caracter personal face imposibilă 

participarea la Campanie. 

(4) Operatorul și Procesatorul prelucrează datele Participanților pentru: 

a) realizarea obligațiilor care decurg din organizarea Campaniei, în special prelucrarea datelor 

este necesară pentru: 

i. acceptarea cererii Participantului de participare la Campanie, 

ii. exercitarea drepturilor Participanților care decurg din opțiunea de returnare a 

dispozitivului achiziționat și primirea sumei de rambursare a Produsului participant 

achiziționat 

– baza de prelucrare este necesitatea de prelucrare a datelor pentru încheierea și 

executarea contractului de participare la Campanie - art. 6 alin. 1 lit. b) GDPR; 

b) implementarea interesului legitim al Operatorului, care este recunoscut de Operator ca 

fiind: 

i. soluționarea reclamațiilor depuse în cadrul Campaniei implementate, 

ii. determinarea, investigarea sau apărarea împotriva revendicărilor care decurg din 

organizarea și implementarea Campaniei, 

iii. folosirea fișierelor cookie ale Participanților pentru a obține analiza web și în 

scopuri de remarketing 

– în baza art. 6 alin. 1 lit. f) GDPR; 

c) marketingul produselor distribuite de VESTEL Poland pe baza consimțământului 

Participantului 

– art. 6 alin. 1 lit. a) GDPR. 

(5) Datele cu caracter personal ale Participanților vor fi prelucrate de companii care furnizează servicii 

de găzduire, furnizează sisteme IT și furnizează deservire IT pentru Campanii, care sunt procesatori 

în sensul GDPR și prelucrează date cu caracter personal în baza unor contracte de încredere în 
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procesarea datelor, încheiate cu Procesatorul. Datele cu caracter personal ale Participanților, cum 

ar fi: adresa IP anonimizată, site-urile vizitate, browserul web utilizat și tipul de dispozitiv, cookie-

urile și altele, vor fi prelucrate de următoarele companii, ale căror servicii sunt utilizate de 

Administratorul de date pentru a obține analize de internet și în scopuri de publicitate. Pentru mai 

multe informații despre activitățile acestor companii, vă rugăm să citiți principiile de protecție a 

datelor, ghidurile de gestionare a preferințelor utilizatorilor și opțiunile de dezactivare oferite de 

companiile care gestionează aceste servicii: 

a) Centraals Europe SA 

Scop: Analitică web 

Politica: https://centraals.com/privacy-policy/cookies-and-similar-technologies/ 

b) Amazon AWS 

Scop: Găzduire fișiere și baze de date 

Politica: https://aws.amazon.com/privacy/ 

c) TheAdex GmbH 

Scop: Analitică web 

Politica: https://www.theadex.com/privacy-opt-out/ 

d) Adform A.S. 

Scop: Remarketing 

Politica: https://site.adform.com/privacy-center/platform-privacy/ 

e) Boost Sp. z o.o. 

Scop: Analitică web 

Politica: https://booost.pl/privacy-policy.html 

(6) Datele personale ale Participanților vor fi prelucrate pe perioada Campaniei, precum și, de 

asemenea, în perioada de expirare a unor eventuale reclamații care rezultă din participarea la 

Campanie. În cazul în care Participantul a consimțit la prelucrarea datelor cu caracter personal în 

scopuri de marketing după încheierea participării la Campanie, datele personale ale Participantului 

vor fi prelucrate până la retragerea consimțământului pentru prelucrarea lor în acest scop. 

(7) Participanții au următoarele drepturi: 

a) dreptul de acces la date, dreptul de a solicita rectificarea, ștergerea sau limitarea prelucrării 

acestora; 

b) în măsura în care baza de prelucrare a datelor cu caracter personal ale Participantului este 

premisa interesului legitim al Operatorului, Participantul are dreptul să se opună prelucrării 

datelor cu caracter personal ale Dvs.; 

c) în măsura în care baza de prelucrare a datelor cu caracter personal ale Participantului este 

consimțământul, acesta are dreptul de a retrage consimțământul. Retragerea 

consimțământului nu afectează legalitatea procesării bazate pe consimțământ înainte de 

retragerea acestuia; 

d) în măsura în care datele personale ale Participantului sunt prelucrate în mod automat 

pentru a încheia și a executa contractul sau sunt prelucrate pe baza consimțământului - 

Participantul are dreptul de a transfera datele cu caracter personal, și anume, de a primi 

de la Organizator date cu caracter personal cu privire la Participant într-o formă 
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structurizată, vcare poate fi citită de mașină, dacă acest lucru este posibil din punct de 

vedere tehnic. Participantul poate trimite aceste date unui alt administrator de date. 

e) Participanții au, de asemenea, dreptul de a depune o plângere la organul de supraveghere 

care se ocupă de protecția datelor cu caracter personal. 

Pentru a-și exercita drepturile menționate anterior la alin. 7 lit. a) - d) Participanții trebuie să 

contacteze Procesatorul. Datele de contact sunt indicate în alin. 2 de mai sus. 

 

ART. 8. RESPONSABILITATE  

(1) Inscrierile in Campanie care sunt incomplete sau care nu sunt în conformitate cu Regulamentul nu 

vor participa la Campanie și nu dau dreptul de solicitare a extragarantiei. 

(2) Organizatorul își rezervă dreptul de a exclude participarea la Campanie a Participanților ale căror 

activități sunt contrare legii sau Regulamentului, inclusiv Participanților care folosesc date cu 

caracter personal false, precum și nu îndeplinesc condițiile prevăzute în Regulament. 

(3) Modificările la Regulament, suspendarea sau încetarea Campaniei și renunțarea Participantului nu 

pot încălca drepturile dobândite de Participant până la data modificării, suspendării sau încetării 

Campaniei sau a renunțării Participantului. 

(4) Informațiile despre schimbarea, suspendarea sau încetarea Campaniei vor fi afișate pe site-ul web 

și, de asemenea, - cel târziu la data publicării informațiilor pe site-ul web - fiecare Participant va fi 

informat prin e-mail la adresa furnizată în Formularul de înregistrare. Campania va fi suspendată 

sau încheiată nu mai devreme de 30 de zile lucrătoare de la data notificăriii. Campania va fi 

modificată nu mai devreme decât după 7 zile calendaristice de la data notificării. Data de notificare 

a schimbării, suspendării sau încetării campaniei se înțelege data publicării informațiilor pe site-ul 

web al acestei Campanii. 

(5) Aceasta Campanie nu poate fi combinată cu alte promoții pentru produsele din distribuția VESTEL 

Poland. Un Produs participant cu un anumit număr de serie dat poate participa doar la o singură 

campanie privind produsele care provin din distribuția VESTEL Poland. 

 

ART. 9 LITIGIILE SI LEGEA APLICABILA  

(1) Eventualele litigii aparute intre Organizator, pe de o parte, si Participanti, pe de alta parte, se vor 

rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta cale nu este posibila, litigiile vor fi solutionate de 

instantele judecatoresti romane competente. 

(2) Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentative de frauda a 

sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestei Campanii. 

 


