
 

 

 
 

 
Concurs “CASTIGA UN SEJUR IN INSULA SKIATHOS!” 

 
 

Regulamentul Oficial 
 
SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI 
Concursul este organizat si desfasurat de SC AeroVacante SRL, o societate comerciala din Romania, cu 
sediul in str. Mantuleasa, nr. 31, sector 2, Bucuresti, Romania, avand Codul Unic de inregistrare 
35249170 RO, reprezentata de Horea Vladimir Belenes, in calitate de Director General (denumita in 
continuare "Organizator"). Participantii la concurs sunt obligati sa respecte termenii si conditiile 
regulamentului oficial al acestuia, potrivit celor mentionate mai jos (denumit in continuare "Regulament 
Oficial"). Regulamentul Oficial este intocmit si va fi facut public prin vizitarea site-ului 
www.aerovacante.ro. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament 
Oficial, urmand ca astfel de modificari sa intre in vigoare numai dupa anuntul prealabil de prezentare a 
acestor modificari pe www.aerovacante.ro. 
 
SECTIUNEA 2. ZONA DE DESFASURARE A CONCURSULUI 
Concursul este organizat si se desfasoara in toate agentiile AeroVacante din Bucuresti. 
Pentru obtinerea de informatii suplimentare va rugam sa trimiteti un email la contact@aerovacante.ro, 
pe intreaga durata a concursului, potrivit celor mentionate in Sectiunea 3 de mai jos.  
 
SECTIUNEA 3. DURATA CONCURSULUI 
Concursul va fi lansat la data de 2 decembrie 2019 si va dura pana la data de 31 decembrie 2019. 
Concursul se va desfasura in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial. Premiul 
prevazut in prezentul Regulament Oficial trebuie sa fie revendicat pana la 31 ianuarie 2020. 
 
SECTIUNEA 4. MECANISMUL CONCURSULUI 
Premiul  se acorda agentiilor partenere care realizazea cele mai mari vanzari pe pachetele turistice din 
portofoliul AeroVacante (Skiathos, Antalya, Ischia, Puglia, Caraibe), inclusiv bilete de avion tip charter. 
 
Premiul se acorda pentru vanzarile pe utilizator, nu per agentie. Participantul trebuie sa faca parte 
din departamentul de Turism. 
Premiul se acorda pentru rezervari efectuate in www.b2b.aerovacante.ro, contorizandu-se rezervarile per 
user in sistem. 
 
Premiile vor fi acordate astfel: 
In perioada 02 decembrie – 31 decembrie 2019, oricare partener Aerovacante ce detine user in 
sistemului de rezervari online in www.b2b.aerovacante.ro. 
Premiul consta in: sejur de 7 nopti pentru 2 persoane cu transport avion cursa charter cu plecare din 
Bucuresti, Cluj-Napoca sau Timisoara, cazare la vila, fara masa. 
 
Castigatorul nu poate solicita contravaloarea in bani a premiului castigat si nu il pot ceda in favoarea 
altor persoane, indiferent de gradul de rudenie existent intre castigator si acestea. 
Numele castigatorului va fi anuntat in mod oficial in data de 15 ianuarie 2020 prin intermediul unei 
informari electronice. 
 
SECTIUNEA 5. PROCEDURA PENTRU REVENDICAREA, VALIDAREA SI PRIMIREA PREMIILOR 
Castigatorul concursului, conform celor mentionate in sectiunea 4, vor fi contactati conform informatiilor 
furnizate in momentul crearii userului in www.b2b.aerovacante.ro. De asemenea, numele va fi transmis 
prin intermediul unei informari electronice. In cazul in care castigatorul a furnizat date de contact eronate 
si nu poate fi contactat intr-un interval de o saptamana de la anuntarea lui, i se va retrage premiul.  
 
SECTIUNEA 6. RESPONSABILITATE 
Prin participarea la concurs, toti participantii si eventualii castigatori sunt de acord si se obliga sa 
respecte si sa se conformeze tuturor cerintelor si conditiilor impuse de Organizator prin prezentul 
Regulament Oficial, nerespectarea acestora atragand raspunderea personala si exclusiva a 
participantilor si eventualilor castigatori. Organizatorul nu are nici o obligatie de a intretine corespondenta 
cu solicitantii unor revendicari necastigatoare ce apar ulterior acordarii efective a premiului, sau dupa 
termenul de revendicare a premiilor prevazut in prezentul Regulament Oficial. 
Organizatorul nu este raspunzator pentru calitatea premiilor acordate. 
 

http://www.b2b.aerovacante.ro/


 

 

SECTIUNEA 7. DREPTUL DE PARTICIPARE 
Concursul este deschis participarii tuturor agentilor de turism din agentiile partenere AeroVacante cu 
domiciliul/ resedinta in Romania, cu exceptia angajatilor societatii AeroVacante SRL precum si a 
membrilor familiilor acestora (copii, parinti, sot/ sotie). 
Inmanarea premiului poate fi un eveniment public. Participarea la concurs constituie acordul ca numele 
castigatorului si fotografiile acestuia sa poata fi facute publice si utilizate gratuit in materiale audio, foto si 
video de catre Organizator. Castigatorul premiului este de acord sa semneze o declaratie scrisa cu acest 
efect asa cum o cere Organizatorul. 
 
SECTIUNEA 8. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 
Conform Regulamentului General privind Protectia Datelor nr. 679/2016, (GDPR) Organizatorul va 
prelucra urmatoarele date cu caracter personal: nume, prenume, telefon sau email, imagine. Scopurile 
pentru care sunt prelucrate datele cu caracter personal sunt:  
i) identificarea castigatorilor si contactarea acestora, prin SMS si/sau EMAIL, in vederea inmanarii 

premiilor,  
ii) in scopuri publicitare legate de specificul activitatii Organizatorului, fara alte obligatii sau plati.  
 
Datele cu caracter personal prelucrate de Organizator vor putea fi divulgate si/sau transferate catre terti 
doar in situatia in care exista consimtamantul dvs. expres pentru a proceda in acest sens, cu exceptia 
situatiilor in care exista o obligatie legala/contractuala pentru noi de a proceda in acest mod. Va rugam 
sa aveti in vedere faptul ca este posibil ca, in anumite circumstante, sa avem obligatia de a divulga 
datele dvs. cu caracter personal partenerilor cu care colaboram si/sau altor terti furnizori de servicii. 
Pastram datele dumneavoastra numai pentru perioada necesara pentru atingerea scopului pentru care 
detinem datele, pentru a satisface nevoile dumneavoastra sau pentru a ne indeplini obligatiile impuse de 
lege. In conformitate cu GDPR, aveti urmatoarele drepturi: dreptul la informare si acces, dreptul la 
restrictionarea si rectificarea datelor, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la stergerea datelor, dreptul 
de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata, inclusiv crearea de profiluri, 
care ar putea produce efecte juridice in privinta dvs., dreptul de a va adresa Autoritatii Nationale de 
Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal si Justitiei, dreptul de a va opune in orice 
moment prelucrarii datelor, in situatiile prevazute de lege. Va puteti exercita oricare dintre aceste drepturi 
in ceea ce priveste datele personale pe care ni le furnizati prin adresarea unei cereri la adresa de e-mail 
contact@aerovacante.ro sau prin posta sau curier la sediul Organizatorului. Este posibil sa va cerem sa 
va dovediti identitatea comunicandu-ne o copie a unui mijloc valabil de identificare pentru a ne conforma 
cu obligatiile de securitate pe care le avem si a impiedica divulgarea neautorizata a datelor. 
 
SECTIUNEA 9. INCETAREA CONCURSULUI 
Prezentul concurs poate inceta numai in cazul producerii unui eveniment ce constituie forta majora, 
inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a continua 
prezentul concurs. 
 
SECTIUNEA 10. LITIGII 
Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la prezentul concurs se vor rezolva pe cale 
amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele 
judecatoresti romane competente. 
 
SECTIUNEA 11. REGULAMENTUL OFICIAL 
Regulamentul Oficial este disponibil gratuit pentru toti accesand site-ul www.aerovacante.ro sau in 
agentiile AeroVacante. Pentru informatii suplimentare, va rugam sa trimiteti un e-mail la 
contact@aerovacante.ro, incepand cu data de 15 ianuarie  si pana pe data de 31 ianuarie 2020. 
Prin participarea la acest concurs, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor 
prevederilor, termenilor si conditiillor prezentului Regulament Oficial. 
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