Regulamentul campanie “Avantaj Client”
Capitolul 1. Organizator
Campania este organizata de catre SC VAMT EXPERT IMOB S.R.L denumita in continuare
„Organizator” având sediul social în Ploiesti, Str. Targovistei nr. 12, jud. Prahova, înregistrată la
Registrul Comerțului sub nr. J29/3459/2019, CUI 42026197, cont bancar nr.
RO48RNCB0205167249430001, deschis la BCR, e-mail: secretariat@rezidentialvest.ro., denumit in
continuare „Organizatorul”.
Capitolul 2. Locul de desfasurare al campaniei
Campania de acordare a avantajului client se desfasoara la sediul social situat in Ploiesti, Str.
Targovistei nr. 12, jud. Prahova.
Capitolul 3. Durata campaniei
Campania se desfasoara pana la 28.02.2021.
Capitolul 4. Beneficiarii campaniei
Poate participa la prezenta campanie orice persoana fizica, cu varsta peste 18 ani, care
achizitioneaza un apartament in cadrul ansamblului “Cartier Rezidential Vest” dezvoltat de
Organizator pe Durata Campaniei mentionata la Capitolul 3 in conformitate cu prevederile
prezentului Regulament.
Capitolul 5. Modul de desfasurare al campaniei si acordarea premiilor
Campania consta in acordarea de avantaj client in valoare de 2000-3000 E la achizitionarea unui
apartament in cadrul ansamblului “Cartier Rezidential Vest” .
Capitolul 6. Incetarea Campaniei
Campania poate inceta anticipat in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora conform
legislatiei romane in vigoare sau in cazul schimbarii cadrului legislativ. Organizatorul va anunta
participantii inainte de incetarea anticipata a campaniei.
In cazul in care organizatorul va decide sa scurteze/prelungeasca durata campaniei, acest fapt va fi
adus la cunostinta participantilor prin publicarea acestei informatii pe site-ul Organizatorului,
www.rezidentialvest.ro.
Capitolul 7. GDPR
Datele cu caracter personal colectate de S.C.VAMT IMOB SRL., in calitate de Organizator in cadrul
acestei campanii, nu vor fi dezvaluite catre terti, cu exceptia cazurilor in care Organizatorul trebuie
sa respecte obligatiile impuse de legislatia in vigoare.
Prin inscrierea in Campanie, participantii declara ca sunt de acord cu Regulamentul Oficial si cu
faptul ca datele lor personale sa fie prelucrate si sa intre in baza de date a Organizatorului, cu scopul
participarii in aceasta Campanie. Organizatorul nu conditioneaza participarea la Campanie sau
primirea premiilor de exprimarea acestui acord. In cazul in care participantii nu sunt de acord cu
prelucrarea acestor date, Organizatorul nu va face alte demersuri ulterioare in acest sens.
Organizatorul garanteaza confidentialitatea datelor personale ale tuturor Participantilor, cu
respectarea legislatiei aplicabile in vigoare. Participantul la Campanie, in calitate de persoana vizata,
beneficiaza de toate drepturile prevazute de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecţia
persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera
circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind

protecţia datelor), denumit in continuare „GDPR”, respectiv: dreptul de acces la date, dreptul de
rectificare a datelor; dreptul de stergere a datelor, dreptul la restricționarea datelor, dreptul la
portabilitatea datelor, dreptul de a se opune prelucrarii, dreptul de a nu fi supus unei decizii
individuale automatizate, inclusiv profilare, dreptul de a se adresa Autoritatii Nationale pentru
Supravegherea Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal si justitiei , drepturi care pot fi exercitate in
limitele legale
Capitolul 8. Altele
Campania se va desfasura cu respectarea prevederilor prezentului regulament care este obligatoriu
pentru toti participantii.
Orice Participant este de acord cu termenii si conditiile desfasurarii acesteia, nerespectarea
regulamentului avand ca efect pierderea dreptului de a beneficia de avantajul oferit de Organizator
In cazul in care Participantul nu isi onoreaza obligatiile asumate in promisiunea de vanzare
cumparare, acesta este obligat sa returneze Organizatorului contravaloarea avantajului primit.

