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REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOŢIONALE 

“Trimiți poză de la lucrare, primești un kit și relaxare” 

Perioada campaniei: 18 mai – 30 iunie 2021  

 

SECŢIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI  PROMOŢIONALE  

Organizatorul campaniei promoţionale “Trimiți poză de la lucrare, primești un kit și relaxare” 

(denumită în continuare “Campania”) este Knauf Insulation S.R.L. (denumită în continuare 

„Organizatorul”) cu sediul în Bucuresti, Bd. Tudor Vladimirescu nr. 29, Clădirea AFI Tech Park 1, 

etaj 1, Sector 5, inregistrata la Registrul Comertului sub nr.J40/16942/2008, cod fiscal RO 

24527521. 

Campania va fi implementată prin intermediul Agenției de Publicitate Ad Alchemy SRL, companie 

care funcționează conform legilor din România, înregistrată cu numărul J40/160/2014, având codul 

fiscal RO32642092, cu sediul în Strada Justiției nr. 36, București, România; e-mail: 

gerard@adalchemy.ro, în calitate de project manager (“Ad Alchemy”).  

Pe parcursul Campaniei, Ad Alchemy va: 1) urmări în permanență bună desfășurare a campaniei; 

2) va organiza sistemul de extragere. 

Participanţii la aceasta Campanie sunt obligaţi să respecte termenii şi condiţiile regulamentului 

oficial prezentate mai jos (denumit în continuare “Regulament Oficial”). Regulamentul Oficial va fi 

disponibil oricărui solicitant pe site-ul www.izolezi.ro şi pe toata perioada Campaniei Promotionale. 

Organizatorul va putea modifica prezentul Regulament Oficial, urmand ca astfel de modificări să 

intre în vigoare la data publicării pe site-ul www.izolezi.ro. Nici o modificare nu poate produce efecte 

retroactive si toti participantii inregistrati pana la momentul modificarii vor beneficia de drepturile 

deja obtinute. Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru luarea la cunostinta a modificarilor 

de catre participanti, atata timp cat acestea sunt afisate pe site-ul www.izolezi.ro. 

SECŢIUNEA 2. DURATA CAMPANIEI PROMOŢIONALE  

Campania promoţională “Trimiți poză de la lucrare, primești un kit și relaxare” se 
desfăşoară în perioada 18 mai – 30 iunie 2021.  
 

SECŢIUNEA 3. ZONA DE DESFĂŞURARE A CAMPANIEI    

Campania promoţională este organizată şi se va desfăşura pe întreg teritoriul României. Promoţia 

se deruleaza la nivel naţional si se adreseaza clientilor, persoane fizice și juridice, care utilizează 

produsele participante in Campanie. 

SECŢIUNEA 4. MĂRCILE ŞI PRODUSELE PARTICIPANTE   

Produsele participante la promoţie sunt toate produsele de tip vată minerală de sticlă și vată 

minerală bazaltică de la Knauf Insulation. Acestea vor fi numite în prezentul regulament “produse 

participante”. 

 

http://www.izolezi.ro/
http://www.izolezi.ro/
http://www.izolezi.ro/
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SECŢIUNEA 5. DREPTUL DE PARTICIPARE   

Campania promoţională “Trimiți poză de la lucrare, primești un kit și relaxare” este adresata 

tuturor persoanelor fizice si juridice române, care respectă condiţiile prezentului regulament şi care 

urmează indicaţiile prezente în acest Regulament pentru a-şi valida participarea.  

Participanţii (denumiţi în continuare “clienţi participanţi”) sunt definiţi astfel: utilizatori/clienţi - 

persoane fizice și juridice, care nu sunt clienţi direcţi Knauf Insulation şi care fac dovada utilizării 

produselor participante Knauf Insulation, respectând Conditiile de participare din prezentul 

Regulament. Promoţia nu se adresează distribuitorilor/clienţi directi ai Organizatorului, ci doar 

cumparatorilor/clienţilor acestora, persoane fizice și judirice. 

Participarea la concurs este invalidată automat în situaţia în care persoana fizică sau juridica, 

furnizează date sau informaţii false, eronate sau necorespunzatoare în completarea datelor 

personale. 

SECŢIUNEA 6. MECANISMUL CAMPANIEI PROMOŢIONALE  

Conditii de participare 

Clienţii care doresc să participe trebuie să trimită pe perioada Campaniei, 18 mai – 30 iunie 2021, 

mai multe imagini cu o scurtă descriere sau un material video, pe pagina de campanie izolezi.ro, 

prin care să evidențieze că lucrează cu produse Knauf Insulation. Clientii participanti trebuie sa 

completeze formularul aflat pe pagina de concurs si să raspunda la intrebarea „De ce îți place să 

lucrezi cu vata minerală de la Knauf Insulation?”. 

Participanții la concurs trebuie să aibă minimum 18 ani la data înscrierii în concurs.  

Materialele foto sau video trimise trebuie sa respecte urmatoarele conditii: 

- Sa fie clare 

- Sa contina produse Knauf Insulation! 

- Sa se vorbeasca despre produsele Knauf Insulation 

- Clipul video sa nu depaseasca 20 de secunde 

- Sa nu contina scene sau limbaj injurios  

Valoarea premiilor este de maximum 10.000 lei (fara TVA).  

Inscrierea in promotie 

Participantii vor fi înregistrati direct in formularul pus la dispozitie pe pagina de concurs 

https://izolezi.ro/trimiti-poza-de-la-lucrare-iti-dam-un-kit-si-relaxare/, astfel: 

- se vor completa datele de contact (prenume, nume, telefon, email, adresa de corespondenta, data 

nasterii / Semnatura / acord GDPR *, acordul privind colectarea, stocarea si prelucrarea datelor 

personale. 

Prin acceptarea politicii GDPR si colectarea, stocarea si prelucrarea datelor personale, participantii 

sunt de acord ca pozele sau fisierele video trimise pot sa fie folosite public timp de 12 luni.  
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Datele colectate vor fi utilizate în scopul îmbunătățirii activității serviciilor Knauf Insulation și pot fi 

utilizate în scop de marketing inclusiv în sensul targetării clienților pentru anumite campanii de 

promovare viitoare desfasurate de Kanuf Insulation. 

SECŢIUNEA 7. ACORDAREA PREMIILOR ŞI VALIDAREA CÂŞTIGĂTORILOR  

Pentru ca un participant să poată fi desemnat potenţial câştigător trebuie să îndeplinească cerinţele 

legate de dreptul de participare stipulate în prezentul regulament.  

Acordarea şi validarea premiilor: 

Pentru revendicarea premiului, clientul participant trebuie să indeplineasca toate conditiile 

specificare in prezentul regulament.  

Premiile vor fi acordate prin tragere la sorti.  

Extragerea va fi realizată de Ad Alchemy prin folosirea un program corespunzător, numit 

random.org. Extragerea va avea loc pana la data de 7 iulie 2021, la sediul Ad Alchemy. Ad Alchemy 

va organiza extragerea aleatorie prin intermediul site-ului random.org și va semna procesul verbal 

în care se va consemna modalitatea de extragere și Câștigătorul.  

Câștigătorii vor fi notificati cu privire la rezultatul extragerii prin e-mail în timp de 5 (cinci) zile 

lucrătoare de la momentul extragerii. Câștigătorii vor fi anunțat public pe website și pe rețelele 

sociale, fiind precizat Proiectul, numele întreg al Participantului și localitatea de reședință. 

Organizatorul îşi rezervă dreptul de a solicita spre verificare toate informatiile prezentate de catre 

persoanele inscrise in concurs. 

 

SECŢIUNEA 8. PREMIILE OFERITE ÎN CADRUL CAMPANIEI PROMOŢIONALE  

În cadrul acestei Campanii Promoţionale, Organizatorul oferă urmatorul premiu. 

1 bax format din 4 beri si un kit de lucru compus din: salopeta, tricou, vesta, ochelari de protectie, 

manusi de protectie si masca textila. 

Vor fi acordate 50 de premii in cadrul concursului „Trimiți poză de la lucrare, primești un kit și 

relaxare”. 

Valoarea unui premiu este de 181 lei (fără TVA). Valoarea totală a premiilor este de maximum 

10.000 lei (fără TVA).  

Câştigătorii nu pot primi echivalentul în bani a premiului câştigat. Câştigătorii nu vor putea să solicite 

schimbarea premiului în niciun fel. Garanţia produselor oferite ca premiu se supune condiţiilor 

impuse de producător/distribuitor. În cazul în care, după finalizarea promoţiei, rămân premii 

neacordate, Organizatorul îşi rezervă dreptul de a nu le mai atribui.     

Premiile prezentate sunt cu titlu de exemplu, este posibil ca unele caracteristici tehnice să se 

schimbe în funcţie de stocul Distribuitorului, existent la un moment dat. În cazul în care un anumit 
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premiu nu mai este în stocul  Distribuitorului, acesta poate modifica premiul cu unul similar sau mai 

peformant decat cel prevazut initial.  

Premiile se vor acorda în limita maxima a sumei stipulate în prezentul regulament. Daca perioada 

promoţională nu s-a încheiat, dar suma alocată premiilor a fost atinsă, promoţia se consideră 

încheiată. Organizatorul poate prelungi/suplimenta promoţia printr-un “act aditional” la prezentul 

regulament. 

Organizatorul va putea modifica cantitatile minime impuse din promoţie, anuntand in prealabil cu 

un Act aditional la acest Regulament.  

SECŢIUNEA 9. RESPONSABILITATE  

Dreptul de proprietate asupra premiului aparţine în exclusivitate clientului participant câştigător 

care îndeplineşte condiţiile impuse de Regulament. Organizatorii nu îşi asumă răspunderea pentru 

eventualele dispute legate de dreptul de proprietate asupra materialelor inscrise de catre 

participant. În eventualitatea unei dispute asupra validităţii unui castigator, decizia Organizatorului 

este definitivă.  

Organizatorul nu îşi asumă responsabilitatea pentru cazurile in care: 

- inscrierile in campanie se realizeaza înainte sau după perioada menţionată în Regulament;   

- premiile sunt revendicate dupa data limită, respectiv 30 iunie, ora 24:00; 

 - materialele foto sau video nu respecta conditiile specificate in prezentul regulament;   

Participanţii care au pierdut calitatea de potenţiali câştigători sau de câştigători nu au dreptul să 

solicite prin niciun alt mijloc atribuirea vreunuia dintre premii. 

SECŢIUNEA 10. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

Prin participarea la aceasta Campanie, clientii participanti sunt de acord sa respecte si sa se 

conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament Oficial si inteleg 

ca datele lor personale vor fi prelucrate de Organizator, in vederea inscrierilor in campanie, 

organizarii campaniei, contactarii si validarii, atribuirii premiilor. 

Datele personale ale clienţilor participanti sunt prelucrate in temeiul interesului legitim al 

Organizatorului de a-si indeplini obligatiile rezultate din derularea acestei campanii, in cadrul relatiei 

contractuale ce este stabilita intre acesta si clientul participant  prin acceptarea Regulamentului 

Campaniei. Furnizarea datelor cu caracter personal ale reprezentanţilor legali sau desemnaţi ai 

clienţilor participanţi este o obligație necesară pentru participarea la această campanie, în absenţa 

acestora Organizatorul neavând posibilitatea să valideze participarea şi să livreze premiile 

corespunzătoare. 

Datele cu caracter personal sunt colectate prin completarea formularului de Campanie. 

Datele cu caracter personal colectate sunt: numele-prenumele persoanei fizice participante la 

campanie, nr de telefon, adresa de email, adresa de corespondenta. Persoanele participante la 

Campanie, in calitate de persoane vizate, au urmatoarele drepturi, conform legii aplicabile in 
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domeniul protectiei datelor cu caracter personal, in special conform Regulamentului General privind 

Protectia Datelor nr. 679/2016, aplicabil de la 25 mai 2018 (in continuare “RGPD”, disponibil la 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:32016R0679), respectiv: 

- dreptul de acces la date - potrivit caruia persoana vizata are dreptul de a obtine de la 

Organizator, la cerere si in conditiile prevazute de lege, confirmarea faptului ca datele care 

o privesc sunt sau nu sunt prelucrate de catre operatorul de date cu caracter personal, 

precum si informaţii suplimentare privind prelucrarea, prevăzute de art. 15 din RGPD; 

- dreptul la rectificare - dreptul de a obtine rectificarea datelor inexacte, precum si 

completarea datelor incomplete; 

- dreptul la stergerea datelor, în situaţiile expres prevăzute de art. 17 din RGPD; 

- dreptul de opozitie - potrivit caruia persoana vizata are 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;  

- dreptul de a se adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter 

Personal; 

- dreptul la restrictionarea prelucrarii in masura in care sunt indeplinite conditiile prevazute de 

art. 18 din RGDP;  

- 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 

și (ii) dreptul ca aceste date sa fie transmise de catre Organizator catre alt operator de date, 

in masura in care sunt indeplinite condițiile prevazute de lege; 

Pentru exercitarea drepturilor prevăzute de RGPD, participantii vor trimite Organizatorului cererile 

formulate cu privire la datele lor cu caracter personal la adresa din Bucuresti, Bd. Tudor Vladimirescu 

nr. 29, Clădirea AFI Tech Park 1, etaj 1, Sector 5, Bucuresti. 

Datele cu caracter personal colectate in cadrul acestei Campanii promotionale ar putea fi dezvaluite 

de Organizator catre urmatorii destinatari (acestea urmand sa fie utilizate strict in scopurile descrise 

în acest Regulament, în limitele si conform instructiunilor stabilite de Organizator): 

- partenerii contractuali implicati in derularea Campaniei, precum (i) societatea de marketing 

care va gestiona derularea generala a campaniei, agentia care se ocupa de setarea campaniei 

online, firma de curierat care va livra premiile,  

- autoritatile competente, conform obligaţiilor legale ce revin Organizatorului.  

Prin comunicarea datelor personale in modalitatile indicate in mod expres prin Regulament, 

reprezentantii clientilor participanti la Campanie inteleg ca datele lor personale vor intra in baza de 

date a Organizatorului, in scopul derularii Campaniei, pentru inscrierea in campanie, validarea si 

atribuirea premiilor acordate in cadrul Campaniei. 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:32016R0679
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Datele cu caracter personal colectate în campanie vor fi stocate și procesate timp de maximum 12 

luni de la încheierea campaniei.  

Organizatorul va păstra pe întreaga perioadă prevăzută de lege (i.e., până la 01.01.2030) 

documentele justificative ale premiilor acordate în cadrul campaniei, precum materialele trimise in 

cadrul campaniei, nume-prenume Participant,  telefon, email, data si semnatura de primire,  

Dupa solutionarea eventualelor cereri, reclamatii, in masura in care acestea sunt intemeiate, datele 

personale colectate vor fi distruse si nu vor fi prelucrate in niciun mod, cu exceptia cazului in care 

prelucrarea este impusa de obligatiile legale ce revin Organizatorului sau atunci cand exista un 

interes legitim sau un alt temei potrivit legii aplicabile pentru a stoca in continuare aceste date (de 

exemplu pentru apararea unui drept in instanta).  

Organizatorul se angajeaza sa pastreze confidentialitatea datelor cu caracter personal si sa aplice 

masurile tehnice si organizatorice adecvate pentru protejarea acestor date impotriva pierderii, 

distrugerii accidentale sau ilegale, dezvaluirii sau accesului neautorizat, precum si impotriva oricarei 

forme de prelucrare ilegala.  

Prin bifarea casutei corespunzatoare privind informarea asupra prelucrarii datelor cu caracter 

personal, reprezentantii clientilor participanti la aceasta promotie confirmă faptul că au luat 

cunoştinţă despre prevederile acesteia. Nebifarea căsuţei respective va duce la imposibilitatea 

acordarii premiului clientului participant.  

SECŢIUNEA 11. TAXE  

Orice obligaţie de natură fiscală în legatură cu premiile acordate cade in sarcina organizatorului, in 

conformitate cu legislatia fiscala in vigoare.   

 

SECŢIUNEA 12. LITIGII  

In cazul unor litigii apărute între Organizator şi Participanţii la Campanie, acestea vor fi soluţionate 

pe cale amiabilă. Daca nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părţile implicate în litigiu 

vor înainta litigiul spre soluţionare instanţelor judecătoreşti romane competente.  

Eventualele reclamaţii legate de derularea Campaniei se vor putea trimite la urmatoarea adresa: 

Knauf Insulation S.R.L, Bd. Tudor Vladimirescu nr. 29, Clădirea AFI Tech Park 1, etaj 1, Sector 5, 

Bucureşti, în atenţia Departamentului Marketing, în termen de maxim 2 (două) săptămâni de la 

data finalizarii campaniei promotionale. După această dată, Organizatorul nu va mai lua în 

considerare nici o reclamatie.  

Organizatorul este îndreptătit să ia toate măsurile necesare în caz de tentativă de fraudă a acestei 

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

În cazul în care sunt identificate persoane care au influentat sau care au facilitat câştigarea de 

premii, Organizatorul are dreptul de a cere urmărirea în instanţă a respectivelor persoane, pe baza 

dovezilor existente.  
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SECŢIUNEA 13. ÎNCETAREA CAMPANIEI PROMOŢIONALE  

Pentru scopul acestui Regulament, forta majoră înseamnă orice eveniment care nu poate fi 

prevazut, controlatsau remediat de către Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului de a-

si îndeplini obligaţiile asumate prin Regulament din motive independente de voinţa sa.  

Dacă o situaţie de fortă majoră impiedică sau întârzie total sau parţial executarea Regulamentului 

şi continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea 

obligaţiilor sale pentru perioada în care această îndeplinire va fi împiedicată sau întârziată, conform 

Codului civil. Organizatorul, dacă invocă forta majoră, este obligat să comunice Participanţilor la 

Campanie existenta acesteia în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la apariţia cazului de fortă 

majoră. 

 

SECŢIUNEA 14. REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOŢIONALE  

Regulamentul promoţiei “Trimiți poză de la lucrare, primești un kit și relaxare” va fi disponibil 

pe site-ul www.izolezi.ro. Participarea la această campanie promoţională implică obligativitatea 

respectării tuturor prevederilor prezentului Regulament. Participanţii care au pierdut calitatea de 

potenţiali câştigători sau de câştigători, nu au dreptul să solicite prin nici un alt mijloc atribuirea 

vreunuia dintre premii.  

 

ORGANIZATOR:  

Knauf Insulation S.R.L 

Prin Reprezentant  

 

 

 

GAROFEANU DAN-ADRIAN 
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Anexa cu formularul de Concurs si descrierea premiului 

 

 

Formular de concurs: https://izolezi.ro/trimiti-poza-de-la-lucrare-iti-dam-un-kit-si-relaxare/ 

 

Premiul este format din: 

 1 bax format din 4 beri Crowd Control de la Hoop Hooligans  

 1 kit de lucru compus din: salopeta, tricou, vesta, ochelari de protectie, manusi de protectie 

si masca textila. 

 

https://izolezi.ro/trimiti-poza-de-la-lucrare-iti-dam-un-kit-si-relaxare/

