
Regulamentul Campaniei Publicitare “Pentru eroii din linia întâi’’. 

 

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI PUBLICITARE 

 

Organizatorul campaniei publicitare “Pentru eroii din linia întâi” (denumita in 

continuare ,,Campania”) este societatea S.C. BUILD MAN SOLUTIONS S.R.L. 

persoana juridica romana cu sediul în mun. Timișoara, Str. Divizia 9 Cavalerie, nr. 

64, M Center, parter, Judeţul Timiș, înregistrată la Registrul Comerțului, sub nr. 

J035/1911/2012, având cod de identificare fiscală: RO 30522847, reprezentată legal 

prin LAURA VANCA,, in calitate de Administrator, (denumita in continuare 

"Organizatorul”).  

Beneficiarii campaniei se obliga sa respecte termenii si conditiile prezentului 

Regulament oficial (denumit in continuare „Regulamentul oficial”). 

Regulamentul oficial este disponibil in mod gratuit oricarui solicitant la sediul 

Organizatorului precum si pe site-ul www.toscana-arad.ro 

Organizatorul isi rezerva dreptul de a completa si/sau modifica Regulamentul oficial, 

precum si dreptul de a suspenda si/ sau inceta si/ sau intrerupe si/ sau prelungi 

oricand desfasurarea Campaniei, aceste decizii urmand a fi facute prin acte 

aditionale si aduse la cunostinta publica in modalitatile prevazute in alineatul 

anterior, respectiv prin punerea la dispozitia oricarei persoane interesate a 

modificarii si/sau completarii operate asupra Regulamentului oficial la sediul 

Organizatorului precum si prin publicarea modificarii/completarii operate asupra 

Regulamentului oficial pe site-ul www.toscana-arad.ro 

Organizatorul poate verifica oricand masura in care o persoana respecta prezentul 

Regulament Oficial. In cazul in care Organizatorul constata sau ii sunt aduse la 

cunostinta: (a) incalcari sau nerespectari ale Regulamentului Oficial sau nerespectari 

ale conditiilor impuse pentru participarea in Campanie, sau (b) indicii de practici 

suspecte, ilicite, frauda, sabotaj sau perturbare, ori tentative ale acestora, de orice 

tip la adresa, imaginea sau reputatia Campaniei, Organizatorului, Agentiilor sau a 

celorlalte parti implicate, Organizatorul poate proceda la suspendarea/anularea 

drepturilor, beneficiilor sau premiilor dupa caz, si/sau descalificarea Participantilor 

implicati, chiar castigatori. In toate cazurile in care exercita aceasta prerogativa, 

Organizatorul nu datoreaza nicio despagubire de orice natura sau plata persoanei 

descalificate. 

Campania este organizata si desfasurata in temeiul O.G. nr. 99/2000 privind 

comercializarea produselor si serviciilor de piata, republicata, cu modificarile si 

completarile ulterioare. Campania nu este sponsorizata, sprijinita sau administrata 

de catre Facebook Inc. (denumita in continuare ,,Facebook”) sau prin asociere cu 

Facebook. Toti participantii la Campanie recunosc si sunt de acord ca Facebook nu 

va fi tinut raspunzator pentru niciun prejudiciu suferit de catre participanti ca urmare 

a participarii la Campanie. 



 

SECTIUNEA 2. LOCUL SI DURATA DESFASURARII CAMPANIEI 

 

Campania se va desfasura in perioada 02.12.2020, ora 19:00- 31.03.2021, ora 

23:59.59, (in continuare „Perioda Campaniei”) si urmeaza a fi organizata si 

desfasurata pe Facebook, Instagram și articole în presă. Dupa data incheierii 

Campaniei, Organizatorul nu mai are nicio responsabilitate si nu isi mai asuma nicio 

obligatie in legatura cu orice circumstanta care ar putea eventual conduce la 

concluzia actualitatii sau continuarii Campaniei. 

Organizatorul isi rezerva dreptul de a prelungi Perioada Campaniei pe parcursul 

derularii acesteia, dar nu inainte de a anunta acest lucru in mod public prin 

modalitatile mentionate in Sectiunea 1 din Regulamentul oficial. 

SECTIUNEA 3. DREPTUL DE PARTICIPARE 

Campania este accesibila persoanelor fizice rezidente in Romania, care își 

desfășoară activitatea ca personal medical în îngrijirea bolnavilor de Covid-19, 

(denumiti in continuare ,,Beneficiari”), cu exceptia angajatilor Organizatorului si ai 

tuturor agentiilor implicate in aceasta Campanie publicitara, precum si a membrilor 

familiilor acestora (ex. copii, parinti, frati/surori, sot/sotie). Prin personal medical aflat 

în lupta anti Covid 19 se numără ambulanțieri, brancardieri, medici și asistente de pe 

secții ATI, pneumologi, orice alt medic/asistent medical care lucrează pe secții 

Covid.  

SECTIUNEA 4. CONDITII DE PARTICIPARE 

Participarea la acesta Campanie este posibila numai persoanelor care au dreptul de 

participare conform Secțiunii 3 și care achiziționează un imobil în cadrul ansamblului 

rezidențial Toscana Residence Arad, situat în municpiul Arad, pe strada Constituției. 

Organizatorul va oferi toate informatiile utile legate de desfasurarea acestei 

Campanii. Persoanele care indeplinesc conditiile mentionate in Sectiunea 3 din 

prezentul Regulament oficial pot adresa intrebari privind mecansimul Campaniei, 

prezentat in cadrul Sectiunii 5 din prezentul Regulament oficial, atat prin intermediul 

mesajelor transmise Organizatorului pe reteaua de socializare Facebook cat si 

promoterilor Toscana Residence. 

SECTIUNEA 5. MODUL DE DESFASURARE A CAMPANIEI 

Pentru a putea participa la aceasta Campanie si pentru a beneficia in mod oficial de 

aceasta, este obligatoriu ca Participantul sa respecte toate conditiile prezentului 

Regulament oficial. 

Campania consta intr-un discount de 2.000 Euro cu TVA inclus, oferit din prețul de 

achiziție a caselor situate în ansamblul Toscana Residence Arad. Prețul de listă al 

caselor, din care se va deduce discountul de 2.000 Euro este următorul:  

- 91.900 Euro, pentru casa Siena cu teren de 250 mp 



- 94.900 Euro, pentru casa Siena cu teren de 367 mp 

- 98.900 Euro, pentru vila Florența cu teren de 391,50 mp 

- 102.900 Euro, pentru vila Florența cu teren de 439 mp 

Prețurile menționate mai sus includ cota de TVA de 5%. 

 

SECTIUNEA 6. PREMIILE CAMPANIEI SI ACORDAREA ACESTORA 

Premiul constă în discountul de 2.000 Euro oferit în cazul achiziționării unei locuințe 

și se va scade direct din prețul de vânzare al casei contractate. 

In cadrul Campaniei nu este posibila inlocuirea premiului oferit cu contravaloarea 

acestuia in bani sau cu alte beneficii. 

Pentru a fi validat Beneficiar al campaniei, Potentialii beneficiari trebuie sa aiba 

dreptul de participare la Campanie, asa cum este specificat in Sectiunea 3. 

Organizatorul își rezervă dreptul de a verifica dacă beneficiarul îndeplinește condițiile 

de participare. 

Numele Beneficiarilor va fi afisat pe pagina de Facebook Toscana Residence Arad, 

însoțit de poză, in termen de 5 zile de la semnarea promisiunii de vânzare-

cumpărare sau contractului de vanzare-cumparare. 

SECTIUNEA 7. RESPONSABILITATE 

Organizatorul Campaniei va acorda reducerea de pret in conformitate cu 

specificatiile acestui Regulament oficial. Orice hotarare asupra Campaniei luata de 

catre Organizator este finala si nu se supune nici unui recurs. 

Organizatorul nu se va implica in niciun schimb de corespondenta si nici nu se va 

angaja in vreo comunicare cu privire la Campanie, beneficiari, probleme procedurale 

sau rezultatele Campaniei, exceptand cele mentionate prin Regulamentul oficial. 

Participantul intelege si garanteaza ca nu va posta comentarii care: 

• incalca, in orice mod, legile aplicabile; 

• reprezinta o incalcare a drepturilor de autor, a dreptului la imagine sau a dreptului 

la protectia datelor cu caracter personal apartinand unei terte persoane; 

• contin referiri sau trimiteri la marci inregistrate sau neinregistrate; 

• contin si fac referire la detalii defaimatoare, cuvinte sau simboluri care sunt 

jignitoare pentru persoane de o anumita rasa, entitate, religie, orientare sexuala sau 

grup socio-economic; 

• contin amenintari adresate oricarei terte persoane, loc, afacere sau grup; 

• lezeaza intimitatea sau dreptul la viata privata ale unei terte persoane; 

• prezinta caracter pornografic sau nuditate. 

 



Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru: 

a. actiunile si calitatea serviciilor prestate de catre terti pentru si in numele sau; 

i. situatiile in care anumite persoane inscrise in Campanie sunt in incapacitate de a 

participa partial sau integral la Campanie, daca aceasta incapacitate se datoreaza 

unor circumstante aflate in afara controlului pe care Organizatorul il poate exercita in 

mod rezonabil; 

Prin participarea la Campanie, in calitate de Beneficiar, ca urmare a incarcarii unor 

fotografii si / sau clipuri video avand legatura cu prezenta Campanie, pe conturile de 

Facebook, de Instagram sau pe site-ul propriu, toti Beneficiarii acorda 

Organizatorului o licenta universala din punct de vedere teritorial, neexclusiva, 

gratuita, irevocabila, pentru durata maxima de protectie a drepturilor potrivit legii si 

pentru toate modurile de utilizare si exploatare (incluzand, dar fara a va limita la 

dreptul de reproducere, distribuire, imprumut, realizare de opere derivate, in 

intregime sau partial). 

 

SECTIUNEA 8. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

Prelucrarea datelor personale ale persoanelor care beneficiaza de aceasta 

Campanie se desfasoara cu respectarea legislatiei romanesti privind protectia 

datelor personale, in mod particular Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor 

cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor 

date (in continuare „Legea nr. 677/2001”) si Regulamentul General privind Protectia 

Datelor nr. 679/2016, aplicabil de la 25 mai 2018. 

Datele personale sunt prelucrate de catre Organizator, atat direct, cat si prin 

intermediul Promoterilor, in calitate de imputerniciti (respectiv, in calitate de entitati 

care prelucreaza date cu caracter personal pe seama operatorului) in sensul Legii 

nr. 677/2001) al Organizatorului. 

Scopul prelucrarii datelor cu caracter personal: 

a) Datele personale ale Participantilor sunt prelucrate in temeiul relatiei contractuale 

ce este stabilita prin acceptarea Regulamentului Campaniei, in scopul desfasurarii 

Campaniei, validarii, atribuirii reducerilor, anuntarii publice a Participantilor 

castigatori. 

b) In masura in care si-au exprimat consimtamantul in acest sens, datele 

Participantilor acceptanti pot fi utilizate pentru activitati de marketing direct precum 

informarea persoanelor incluse in baza de date a Organizatorului prin diverse 

mijloace de comunicare (posta, e-mail, SMS sau alte mijloace de comunicare 

permise prin lege) cu privire la alte actiuni desfasurate in viitor de catre Organizator 

sau alte societati din grup, trimiterea catre participant de diverse materiale 

publicitare, informative si/sau obiecte promotionale si/sau mostre (pentru activitatile 

de marketing viitoare nu vor fi folosite date cu caracter sensibil), intotdeauna din 

partea sau in numele Organizatorului sau a altor societati din grup. Acest acord 

poate fi retras in orice moment prin transmiterea unei solicitari in acest sens la 



adresa de email: vanzari@toscana-arad.ro. Orice retragere conform prezentului 

paragraf va produce efecte pentru viitor. 

Persoanele vizate. Persoanele vizate de prezenta prelucrare sunt (i) persoanele 

fizice majore care beneficiaza de aceasta Campanie potrivit prezentului Regulament 

Oficial. 

Categoriile de date personale care fac obiectul prezentei prelucrari sunt pentru toti 

Participantii beneficiari: nume, prenume. 

Categorii de destinatari. Datele cu caracter personal colectate si prelucrate in cadrul 

Campaniei de catre sau pe seama Organizatorului pot fi transmise partenerilor 

contractuali ai acestuia care asista in organizarea Campaniei (care vor prelucra 

datele conform instructiunilor Organizatorului) si realizarii celorlalte scopuri 

mentionate mai sus, altor parteneri contractuali, companiilor din acelasi grup cu 

Organizatorul, autoritatilor competente, conform prevederilor legale in vigoare, 

precum si publicului (in ceea ce priveste beneficiarii). 

Drepturile Participantilor ale caror date cu caracter personal sunt prelucrate. Fiecare 

persoana vizata de prezenta prelucrare beneficiaza conform prevederilor legale 

aplicabile in materie de urmatoarele drepturi: 

 dreptul la informare, adica dreptul de a primi un continut minim de informatii 

cu privire la activitatile de prelucrare efectuate de catre Organizator, in 

conformitate cu cerintele legale; 

 dreptul de acces la date, adica dreptul de a obtine de la operatorul de date cu 

caracter personal, la cerere si in conditiile stabilite de legislatie, confirmarea 

faptului ca datele care o privesc sunt sau nu prelucrate de catre operatorul de 

date cu caracter personal, precum si detalii privind activitatile de prelucrare; 

 dreptul de interventie asupra datelor, adica dreptul de a obtine de la 

operatorul de date cu caracter personal, la cerere si in mod gratuit: (i) dupa 

caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror 

prelucrare nu este conform legii, in special a datelor incomplete sau inexacte; 

(ii) dupa caz, transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu 

este conforma legii; (iii) notificarea catre tertii carora le-au fost dezvaluite 

datele, a oricarei operatiuni efectuate conform lit. (i) sau lit. (ii), daca o 

asemenea notificare nu se dovedeste imposibila sau nu presupune un efort 

disproportionat fata de interesul legitim care ar putea fi lezat; 

 dreptul de opozitie, adica dreptul de a se opune in orice moment, din motive 

intemeiate si legitime legate de situatia sa particulara, ca date care o vizeaza 

sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii 

legale contrare; in ceea ce priveste activitatile de marketing direct, 

Participantii au dreptul de a se opune acestei prelucrari in orice moment; 

 dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, respectiv dreptul de 

a obtine interventia umana cu privire la o asemenea decizie, dreptul de a 

exprima punctul de vedere privind o asemenea decizie si de a contesta 

decizia; 



 dreptul de a se adresa justitiei pentru apararea oricaror drepturi garantate de 

legislatia in materie, fara a se aduce atingere posibilitatii de a se adresa cu 

plangere Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu 

Caracter Personal. 

 dreptul la restrictionarea prelucrarii in masura in care sunt indeplinite conditiile 

prevazute de lege; 

 dreptul la portabilitatea datelor, respectiv (i) dreptul de a primi datele cu 

caracter personal intr-o modalitate structurata, folosita in mod obisnuit si intr-

un format usor de citit, precum si (ii) dreptul ca aceste date sa fie transmise 

de catre Organizator catre alt operator de date, in masura in care sunt 

indeplinite conditiile prevazute de lege. 

In cazul oricaror intrebari cu privire la prelucrarea datelor personale sau in vederea 

exercitarii oricaruia dintre drepturile mentionate mai sus, persoana vizata va 

transmite o cerere scrisa, datata si semnata la adresa email vanzari@toscana-

arad.ro, sau prin Posta la adresele Organizatorului sau Promoterilor, mentionate in 

Sectiunea 1. 

SECTIUNEA 9. PUBLICITATE 

Prin inscrierea si participarea la Campanie, castigatorii isi exprima acordul in mod 

expres si neechivoc cu privire la filmarea, inregistrarea si/sau fotografierea acestora, 

precum si cu privire la folosirea pe o durata de 1 an de la momentul participarii la 

Campanie a tuturor materialelor rezultate in urma filmarii, inregistrarii si/sau 

fotografierii acestora in orice forma de publicitate post-Campanie, in legatura cu 

aceasta Campanie si evenimentele conexe ale Organizatorului, fara remunerare sau 

cost din partea Organizatorului. Astfel, inscrierea la Campanie implica acceptarea 

neconditionata si irevocabila a castigatorilor ca numele, fotografiile si materialele 

filmate cu acestia in timpul desfasurarii Campaniei sau in cadrul evenimentelor 

publicitare post-Campanie, continand imaginea, numele si vocea acestora, sa poate 

fi fixate, difuzate si/sau exploatate in scop publicitar pe o durata de 1 an de la 

momentul participarii la Campanie de catre Organizator si/sau subcontractanti ai 

acestuia, fara niciun fel de pretentii pecuniare sau de orice alta natura din partea 

castigatorilor. 

Prin inscrierea si participarea la Campanie, castigatorii cedeaza cu titlu gratuit 

Organizatorului dreptul exclusiv de a folosi imaginea si vocea acestora in toate 

ipostazele, situatiile si aparitiile realizate de acestia in timpul Campaniei la care au 

participat pe o durata de 1 an de la momentul participarii la Campanie. Drepturile 

acordate includ dreptul de folosire a numelui, imaginii (in fotografii si/sau inregistrari 

audio-video) si a vocii acestora, in toate tipurile de media cunoscute in prezent sau 

aparute ulterior, precum si folosirea lor pe o durata de 1 an de la momentul 

participarii la Campanie in scop publicitar, in toate campaniile de promovare realizate 

de catre Organizator, in toate tarile si teritoriile, inclusiv prin internet. 

 

SECTIUNEA 10. LITIGII 



Eventualele litigii aparute intre Organizator si Beneficiarii Campaniei se vor rezolva 

pe cale amiabila sau in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi 

solutionate de instantele judecatoresti competente. Legea aplicabila este legea 

romana. 

SECTIUNEA 11. INCETAREA INAINTE DE TERMEN A CAMPANIEI 

Campania poate inceta inainte de termen, in cazul aparitiei unui eveniment ce 

constituie forta majora sau in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive 

independente de vointa acestuia, de a continua Campania potrivit Regulamentului 

oficial. Situatiilor avute in vedere mai sus le sunt asimilate si actele de putere publica 

ale unei instante competente sau ale altei autoritati publice competente care 

impedica derularea Campaniei potrivit Regulamentului oficial. In situatiile avute in 

vedere in aceasta Sectiune, Organizatorul nu mai este tinut la nicio obligatie catre 

Participanti, dupa cum nu este tinut la intoarcerea unei sume banesti sau plata unei 

sume banesti cu titlu de despagubire sau altele asemenea. Incetarea inainte de 

termen a Campaniei urmeaza a fi adusa la cunostinta publica in modalitatile 

prevazute la Sectiunea 1. 

SECTIUNEA 14. REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI 

Regulamentul oficial al Campaniei este disponibil in mod gratuit oricarui solicitant pe 

Pagina de Facebook Toscana Residence Arad, pe site-ul www.toscana-arad.ro, 

precum si la sediul Organizatorului. Prin participarea la acesta Campanie, 

Participantii sunt de acord sa se conformeze acestui Regulament oficial. 

BUILD MAN SOLUTIONS S.R.L. 

Prin administrator Laura Vanca 

 

http://www.toscana-arad.ro/

