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Regulamentul  Concursului cu premii “Acasa la Anastasia” 

SECŢIUNEA 1 - ORGANIZATORUL CONCURSULUI ŞI REGULAMENTUL 

OFICIAL 

Organizatorul concursului „Acasa la Anastasia” este 

societatea  ELES IMOBILIARE SRL avand cu sediul social in Oradea, Str George Enescu nr 

9, CIF RO 32424276, numar de ordine la ORC Bihor J5/1175/01.11.2013., reprezentat prin 

administrator Dan Ileana Dan  , denumit in continuare ”Organizatorul”. 

Participantii la  concurs sunt obligati sa respecte Termenii si conditiile din prezentul 

Regulament Oficial al Concursului (denumit in continuare „Regulament”), potrivit celor 

mentionate mai jos. 

Regulamentul de participare este disponibil in mod gratuit oricarui solicitant si va fi facut 

public conform legislatiei aplicabile din Romania pe pagina alocata concursului de pe site-ul 

www.anastasiaresidence.ro, sectiunea CONCURS 

Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica in totalitate sau in parte prezentul regulament, 

precum si de a decide in orice moment anularea,  incetarea  sau modificarea concursului, orice 

modificare sau decizie de incetare intrand in vigoare dupa aducerea acesteia la cunostinta 

publicului, in aceeasi maniera in care s-a facut si informarea inititala, prin afisare pe pagina de 

Facebook a Organizatorului.  

SECŢIUNEA 2 ARIA ŞI PERIOADA DE DESFASURARE A CONCURSULUI 

Concursul este organizat si se desfasoara pe intreg teritoriul Romaniei in conformitate cu 

prevederile prezentului Regulament, exclusiv pe Internet, prin intermediul www.facebook.com 

pe pagina de facebook oficiala a Organizatorului 

https://www.facebook.com/anastasiaresidence 

Concursul se va desfasura pe perioada  de trei luni, incepand cu data de 19.05.2020 ora 00:00, 

si pana la data de 18.08.2020 24:00,  interval calendaristic denumit in continuare „Perioada de 

desfasurare”. 

Orice inscriere efectuata dupa data de 18.08.2020 ora 24:00 (inclusiv) nu va fi luata in calcul, 

cu exceptia cazului in care o astfel de continuare ar avea loc ca un rezultat al unui act aditional 

la prezentul regulament, adus la cunostinta publicului prin modalitatile prevazute la art. 1 de 

mai sus. 

SECŢIUNEA 3. CONDITII DE PARTICIPARE  

La concurs pot participa toate persoanele fizice cu domiciliul si/sau resedinta in Romania 

(denumite in continuare "Participanti"), cu varsta de minim 18 ani impliniti la data inceperii 

concursului, informatii care pot fi demonstrate cu un act oficial de identitate (carte de 

identitate/pasaport), care respecta conditiile prezentului regulament si care urmeaza indicatiile 

prezente in acest Regulament pentru a-si valida participarea. 

Participarea la aceasta Campanie implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si 

neechivoca a prezentului Regulament. 

Participantilor la concurs nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli directe sau indirecte 

suplimentare. 

https://www.facebook.com/
https://www.facebook.com/malagrowromania/
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Nu pot participa angajati ai Organizatorului, ai agentiei de publicitate si ai celorlalte companii 

implicate in aceasta actiune, precum si rudele de gradul I ale acestora. Participarea la acest 

concurs are valoare de acceptare integrala, liber consimtita si in afara oricarei constrangeri a 

prevederilor prezentului regulament. Dreptul de participare apartine in exclusivitate 

participantului care indeplineste conditiile impuse de Regulament. Dreptul de participare la 

concurs este anulat automat in situatia in care o persoana furnizeaza date sau informatii false, 

eronate sau necorespunzatoare in completarea datelor personale.  

SECŢIUNEA 4 MECANISMUL CONCURSULUI.PROCESUL DE SELECTIE SI 

VALIDARE A CASTIGATORILOR 

Pentru a putea participa la Concurs, participantii trebuie sa indeplineasca obligatoriu 

urmatoarele conditii cumulativ: 

1.sa aiba 18 ani impliniti la data inscrierii in concurs, domiciliul/resedinta in Romania si sa 

detina un act de identitate valabil  

2. sa detina un cont de Facebook, completat cu o adresa de email valida si nume / prenume 

reale, contul de Facebook fiind detinut de o adresa de e-mail.  

3. sa fie de acord cu publicarea numelui pe pagina de Facebook 

https://www.facebook.com/anastasiaresidence; in cazul in care numele unui cont de 

Facebook nu contine numele real se va efectua o validare suplimentara cu ajutorul unui 

cod unic printr-un mesaj privat si prin adresa de e-mail, conturile de facebook sunt 

detinute de adrese de e-mail. 

Prin participarea la prezentul concurs participantul confirma ca a citit si a inteles prezentul 

regulament oficial si ca este de acord in totalitate cu termenii si conditiile precizate de acesta, 

respectandu-l intocmai, fara a fi necesar o declaratie separata in acest sens. 

Se vor valida numai inscrierile participantilor (utilizatorilor) care acceseaza butonul Like (Imi 

place) si Share (Distribuire) alaturate fotografiei, publicate de Marti pana Duminica, pe pagina 

Organizatorului, https://www.facebook.com/anastasiaresidence, si care ofera datele reale de 

identificare mentionate mai sus. 

In cazul in care, in urma verificarilor efectuate de catre Organizator rezulta ca participarea la 

concurs a fost fraudata sau participantul nu poate fi identificat cu datele inregistrate pe site-ul 

mai sus mentionat, Organizatorul isi rezerva dreptul de a elimina din concurs acesti participanti, 

ori de a retrage acestor participanti premiile obtinute ca rezultat al activitatii lor si/sau sa 

restrictioneze participarea la Concurs pana la incheierea acestuia. 

Pe intreaga perioada de desfasurare a Concursului, castigatorii vor fi desemnati saptamanal, 

astfel o saptamana va incepe in ziua de Marti si se va incheia cu ziua de Luni, in care va avea 

loc desemnarea castigatorului saptamanii respective.  

Participarea la Concurs se realizeaza prin vizitarea paginii 

https://www.facebook.com/anastasiaresidence. 

Inscrierea propriu-zisa in Concurs se face in 3 pasi :  

1. prin accesarea butonului "Like" (versiunea in limba engleza) sau “Imi place” 

(versiunea in limba romana) a paginii Facebook,  

https://www.facebook.com/malagrowromania/
https://www.facebook.com/malagrowromania/
https://www.facebook.com/malagrowromania/
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2. prin accesarea butonului "Like" (versiunea in limba engleza) sau “Imi place” 

(versiunea in limba romana) a postarii din martea respectiv vinerea saptamanii in 

curs, 

3. prin accesarea butonului “Share”  (versiunea in limba engleza) sau “Distribuie”  

(versiunea in limba romana) a postarii din martea respectiv vinerea saptamanii in 

curs, 

Castigatorii premiilor Concursului vor fi desemnati prin tragere la sorti ce se va efectua in 

fiecare zi de Luni, pe intreaga durata a  campaniei promotionale, prin intermediul site-ului 

www.random.org.  La tragerea la sorti, vor participa toate inscrierile valide care au fost 

efectuate pe pagina de Facebook https://www.facebook.com/anastasiaresidence, pe  durata 

unei saptamani (de Marti pana Duminica). 

În urma tragerii la sorți va fi desemnat un câștigător,  si 3 rezerve. Rezervele vor fi utilizate 

numai in cazul in care câştigătorul extras nu îndeplinsete condiţiile de validitate prevăzute in 

prezentul Regulament sau nu răspund în urma contactării de către organizatori. 

Validarea inscrierilor si a castigatorilor va fi facuta de catre Organizator prin verificarea 

indeplinirii conditiilor de validitate si participare din prezentul Regulament, prevazute in 

prezenta sectiune. Participantii care nu fac dovada indeplinirii acestor conditii nu vor fi validati. 

In eventualitatea unei dispute asupra validitatii unor inscrieri, decizia Organizatorului este 

definitiva. Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru inscrierile necorespunzatoare. 

In maxim 24 (douazecisipatru) ore de extragerea castigatorului premiului se va anunta 

castigatorul pe pagina alocata concursului de pe Facebook 

https://www.facebook.com/anastasiaresidence. 

Castigatorii trebuie sa urmareasca rezultatele extragerii si sa-si revendice premiul in maxim 10 

(zece) zile calendaristice prin comunicarea datelor personale catre Organizator printr-un mesaj 

transmis de pe contul de Facebook cu care s-a inscris in Consurs. Mesajul trebuie sa contina: 

numele si prenumele castigatorului, adresa de livrare a premiului castigat, un numar de telefon 

de contact, o adresa de e-mail valida. 

Daca in termenul de maxim 10 (zece) zile calendaristice, calculate de la afisarea numelui de 

identificare ale potentialului castigator pe pagina 

https://www.facebook.com/anastasiaresidence  nu a fost validat castigatorul (nu a trimis datele 

necesare validarii in termenul specificat si/sau nu a indeplinit conditiile de participare si 

validare), conduce la pierderea dreptului castigatorului la premiu, acesta urmand a fi raportat 

catre o rezerva din cadrul listei de participanti extrasi aleatoriu de www.random.org. 

Organizatorul va confirma validarea castigatorilor prin: afisare pe facebook,  in termen de 

maxim 5 (cinci) zile lucratoare de la data confirmarii validarii a acestora. 

 

SECŢIUNEA 5 PREMIILE 

In cadrul acestui concurs  se vor acorda un numar de 12 premii, prin tragere la sorti, 

castigatorilor validati ca urmare a respectarii tuturor conditiilor de participare.   

Premiile saptamanale sunt: 

http://www.random.org/
https://www.facebook.com/malagrowromania/
https://www.facebook.com/malagrowromania/
https://www.facebook.com/malagrowromania/
http://www.random.org./
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- Un Premiu la alegere, respectiv un Televizor sau o masina de spalat rufe, cu caracteristicele 

agreate de castigator,  in limita  valorii de cel mult 1.000 lei. 

 

Premiile se vor preda/expedia castigatorilor validati, in cel mult 14 zile de la data 

incheierii perioadei de desfasurare a prezentului Concurs. 

Organizatorul nu ofera contravaloarea in bani a premiului castigat. 

Orice solicitare din partea castigatorilor pentru modificarea/schimbarea premiului nu 

este admisa.  

Un participant poate castiga un singur premiu la prezentul concurs online. 

SECŢIUNEA 6. RESPONSABILITATEA 

Organizatorul concursului nu are nicio raspundere si nu va putea fi implicat in litigii legate de 

corectitudinea datelor personale trimise de catre participanti. 

Participantul este unic responsabil asupra oricaror consecinte directe sau indirecte ce pot aparea 

ca urmare a postarii unor imagini inadecvate sau cu drepturi de autor pe pagina de facebook a 

Organziatorului .  

Castigatorii isi asuma intreaga raspundere pentru acordarea premiului si acceptarea premiului, 

Organizatorul neasumandu-si nici un fel de responsabilitate pentru orice eventuale consecinte 

nascute in urma acceptarii premiului sau in legatura cu acesta. 

Organizatorul nu are obligatia de a purta corespondenta privitoare la solicitarile 

necastigatoare.Reclamatiile referitoare la premiul castigat ulterioare momentului primirii 

premiului, nu vor fi luate in considerare de catre Organizator. 

In eventualitatea unei dispute asupra validitatii unei intrari in cadrul acestei promotii, decizia 

Organizatorului este definitiva. 

Expedierea premiilor va fi efectuata de catre Organizator la adresa comunicata de castigator. 

Taxa de livrare va fi suportata de Organizator. 

Organizatorul nu își asuma răspunderea pentru calitatea sau viciile premiilor acordate în 

această campanie. Producătorul fiecărui obiect oferit ca premiu în cadrul Campaniei va remedia 

orice defect în cadrul perioadei de garanție, în conformitate cu termenii și condițiile prevăzute 

în certificatul de garanție ce însoțește premiul respectiv. 

Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru informatiile eronate, incomplete, transmise 

cu intreruperi, transmise cu intarziere sau deformate in orice alt mod, in urma actiunilor 

utilizatorilor paginii web, a functionarii echipamentelor de calcul ale acestora, aplicatiilor 

acestora sau altor echipamente tehnice ale acestora folosite in derularea competitiei. Aceste 

circumstante se pot datora, de asemenea, dificultatilor tehnice care pot afecta functionarea 

conexiunilor Internet si/sau a echipamentelor de calcul si/sau a aplicatiilor furnizorului de 

Internet si/sau functionarea defectuoasa a email-ului, fie in cazul Facebook.com, fie in cazul 

participantului, cauzata de probleme tehnice si/sau de trafic intens pe Internet, in general, sau 

pe pagina web, in special, sau de ambele tipuri de probleme. 

 

SECTIUNEA 7 -LITIGII 

In cazul unor litigii aparute intre Organizator si participantii la concurs, acestea vor fi 

solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile 
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implicate in litigiu il vor inainta spre solutionare instantei competente de la sediul 

Organizatorului din Romania. 

Prin participarea la Concurs, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor 

prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament Oficial. 

Facebook  nu este responsabil pentru prezenta campanie si nu poate fi implicat in nici un mod 

in desfasurarea acesteia. 

SECTIUNEA 8 INCETAREA CONCURSULUI 

Prezentul Concurs poate inceta/fi suspendat oricand inainte de termenul stabilit, prin decizia 

Organizatorului sau in cazul schimbarii cadrului legislativ astfel incat organizarea si 

desfasurarea concursului cu caracter promotional sa presupuna marirea bugetului alocat acestui 

proiect. 

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 asigura desfasurarea in bune conditii a concursului si a continua Concursul 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  prin publicare pe pagian de facebook a Organizatorului. 

SECTIUNEA 9 TAXE SI IMPOZITE  

Organizatorul se obliga sa retina si sa vireze impozitul datorat pentru veniturile constand in 

premiile acordate castigatorilor in conformitate cu prevederile Codului Fiscal, orice alte 

obligatii de orice alta natura, in legatura cu acestea, fiind in sarcina exclusiva a castigatorilor. 

Organizatorul nu este raspunzator pentru plata taxelor, impozitelor sau a altor obligatii fiscale 

legate de premiul oferit, cu exceptia impozitului cu retinere la sursa aplicabil veniturilor 

individuale provenite din campanii promotionale, impozit pe care Organizatorul este obligat sa 

il calculeze, potrivit premiilor pe care fiecare dintre acestia le ofera si a caror valoare o suporta, 

sa il retina si sa il vireze la bugetul de stat conform prevederilor Legii nr. 227/2015 privind 

Codul Fiscal. 

Avand in vedere ca premiile acordate in cadrul prezentului concurs sunt premii in natura, pentru 

respectatea prevederilor art.110 Cod fiscal, si intrrea in posesia premiului, Organizatorul va 

calcula, iar castigatorul va vira in contul acestuia dintai valoarea impozitului. 

Doar dupa indeplinirea acestei conditii, Organizatorul va proceda la expedierea premiului. 
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SECTIUNEA 10 - PROTECTIA DATELOR  CU CARACTER PERSONAL 

Tuturor participantilor le sunt garantate drepturile in conformitate cu Regulamentul (UE) 

2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului, pentru protectia persoanelor cu privire 

la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, respectiv dreptul 

la informare, dreptul de acces la date, dreptul de interventie, dreptul de opozitie, dreptul de a 

nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a se adresa justitiei. Organizatorul va utiliza 

datele personale furnizate de catre participanti la inscrierea in concurs exclusiv in scopul 

anuntarii si identificarii castigatorilor si pentru a putea expedia premiile, conform legislatiei in 

vigoare. 

1.Organizatorul colecteaza si prelucreaza datele cu caracter personal ale participantilor la 

aceasta Campanie in scopul selectionarii castigatorilor, alocarii premiilor si centralizarii de 

rapoarte statistice cu privire la consumatori, precum si al comunicarii cu dumneavoastra si alte 

persoane in legatura cu aceasta campanie. Temeiul prelucrarii este consimtamantul persoanei 

vizate, exprimat prin inscrierea la campanie. 

2. Organizatorii se obliga ca datele personale transmise de participanti sa nu fie difuzate catre 

terti sau in strainatate, cu exceptia persoanelor implicate in organizarea campaniei sau a 

operatorului de marketing direct al Organizatorului. 

3. Datele personale prelucrate vor fi: nume, prenume, numar de telefon, e-mail, adresa. In 

vederea validarii castigatorilor, vom prelucra si seria si numarul actului de identitate. Nu este 

permisa participarea persoanelor cu varsta mai mica de 18 ani. 

4. Organizatorul isi rezerva dreptul de a anunta public numele participantilor castigatori si 

premiile castigate, in conformitate cu legislatia in vigoare. 

5. Pentru a determina perioada pentru care datele personale vor fi prelucrate si pastrate, luam 

in considerare durata campaniei, precum si termenele de arhivare prevazute de dispozitiile 

legale in materie.  

In cazul in care va retrageti sau limitati consimtamantul inainte de finalizarea campaniei, vom 

inceta prelucrarea datelor cu caracter personal respective in scopurile relevante, sub rezerva 

oricarei obligatii legale de a prelucra aceste date cu caracter personal si/sau a nevoii noastre de 

a prelucra aceste date cu caracter personal in scopul exercitarii drepturilor noastre legitime. 

Retragerea consimtamantului inainte de finalizarea campaniei implica retragerea participarii 

dumneavoastra la aceasta campanie. 

6. Participantii au urmatoarele drepturi, in conformitate cu prevederile Regulamentului UE 

679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter 

personal si libera circulatie a acestor date: dreptul la informare; dreptul de acces; dreptul la 

rectificarea datelor; dreptul la stergerea datelor („dreptul de a fi uitat”); dreptul la 

restrictionarea prelucrarii; dreptul la portabilitatea datelor; dreptul la opozitie; dreptul de a nu 

face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata, inclusiv crearea de profiluri; 

dreptul la retragerea consimtamantului; dreptul de a depune o plangere in fata unei autoritati 

de supraveghere a prelucrarii datelor cu caracter personal; dreptul la o cale de atac judiciara. 

In vederea exercitarii drepturilor prevazute mai sus, persoana vizata va inainta operatorului o 

cerere intocmita in forma scrisa, datata si semnata, catre contact@anastasiaresidence.ro. In 

cerere, solicitantul poate arata daca doreste ca informatiile sa ii fie comunicate la o anumita 
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adresa, care poate fi si de posta electronica, sau printr-un serviciu de corespondenta care sa 

asigure ca predarea i se va face numai personal. 

Operatorul este obligat sa comunice persoanei vizate masurile luate in termen de 30 de zile de 

la data primirii cererii, cu respectarea eventualei optiuni a solicitantului de a i se comunica 

informatiile in scris la o anumita adresa fizica sau virtuala (electronica). 

 

6.1 Dreptul de acces la date 

6.1.1 Persoana vizata are dreptul de a obtine din partea operatorului o confirmare ca se 

prelucreaza sau nu date cu caracter personal care o privesc si, in caz afirmativ, acces la datele 

respective si la urmatoarele informatii: 

a) scopurile prelucrarii; 

b) categoriile de date cu caracter personal vizate; 

c) destinatarii sau categoriile de destinatari carora datele cu caracter personal le-au fost sau 

urmeaza sa le fie divulgate, in special destinatari din tari terte sau organizatii internationale; 

d) acolo unde este posibil, perioada pentru care se preconizeaza ca vor fi stocate datele cu 

caracter personal sau, daca acest lucru nu este posibil, criteriile utilizate pentru a stabili aceasta 

perioada; 

e) existenta dreptului de a solicita operatorului rectificarea sau stergerea datelor cu caracter 

personal ori restrictionarea prelucrarii datelor cu caracter personal referitoare la persoana vizata 

sau a dreptului de a se opune prelucrarii; 

f) dreptul de a depune o plangere in fata unei autoritati de supraveghere; 

g) in cazul in care datele cu caracter personal nu sunt colectate de la persoana vizata, orice 

informatii disponibile privind sursa acestora; 

h) existenta unui proces decizional automatizat incluzand crearea de profiluri, mentionat la 

articolul 22 alineatele (1) si (4), precum si, cel putin in cazurile respective, informatii pertinente 

privind logica utilizata si privind importanta si consecintele preconizate ale unei astfel de 

prelucrari pentru persoana vizata. 

6.1.2 In cazul in care datele cu caracter personal sunt transferate catre o tara terta sau o 

organizatie internationala, persoana vizata are dreptul sa fie informata cu privire la garantiile 

adecvate in temeiul articolului 46 referitoare la transfer. 

6.1.3 Operatorul furnizeaza o copie a datelor cu caracter personal care fac obiectul prelucrarii. 

Pentru orice alte copii solicitate de persoana vizata, operatorul poate percepe o taxa rezonabila, 

bazata pe costurile administrative. In cazul in care persoana vizata introduce cererea in format 

electronic si cu exceptia cazului in care persoana vizata solicita un alt format, informatiile sunt 

furnizate intr-un format electronic utilizat in mod curent. 

6.2 Dreptul la rectificarea datelor 

6.2.1 Persoana vizata are dreptul de a obtine de la operator, fara intarzieri nejustificate, 

rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care o privesc. Tinandu-se seama de scopurile 
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in care au fost prelucrate datele, persoana vizata are dreptul de a obtine completarea datelor cu 

caracter personal care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declaratii suplimentare. 

6.3 Dreptul la stergerea datelor („dreptul de a fi uitat”) 

6.3.1 Persoana vizata are dreptul de a obtine din partea operatorului stergerea datelor cu 

caracter personal care o privesc, fara intarzieri nejustificate, iar operatorul are obligatia de a 

sterge datele cu caracter personal fara intarzieri nejustificate in cazul in care se aplica unul 

dintre urmatoarele motive: 

a) datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care 

au fost colectate sau prelucrate; 

b) persoana vizata isi retrage consimtamantul pe baza caruia are loc prelucrarea, si nu exista 

niciun alt temei juridic pentru prelucrarea; 

c) persoana vizata se opune prelucrarii si nu exista motive legitime care sa prevaleze in ceea ce 

priveste prelucrarea; 

d) datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; 

e) datele cu caracter personal trebuie sterse pentru respectarea unei obligatii legale care revine 

operatorului in temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidenta caruia se afla 

operatorul; 

f) datele cu caracter personal au fost colectate in legatura cu oferirea de servicii ale societatii 

informationale in mod direct unui copil, in masura in care consimtamantul pentru prelucrare 

este acordat sau autorizat de titularul raspunderii parintesti asupra copilului. 

6.3.2 In cazul in care operatorul a facut publice datele cu caracter personal si este obligat sa le 

stearga, operatorul, tinand seama de tehnologia disponibila si de costul implementarii, ia masuri 

rezonabile, inclusiv masuri tehnice, pentru a informa operatorii care prelucreaza datele cu 

caracter personal ca persoana vizata a solicitat stergerea de catre acesti operatori a oricaror 

linkuri catre datele respective sau a oricaror copii sau reproduceri ale acestor date cu caracter 

personal. 

6.4 Dreptul la restrictionarea prelucrarii 

6.4.1 Persoana vizata are dreptul de a obtine din partea operatorului restrictionarea prelucrarii 

in cazul in care se aplica unul din urmatoarele cazuri: 

a) persoana vizata contesta exactitatea datelor, pentru o perioada care ii permite operatorului 

sa verifice exactitatea datelor; 

b) prelucrarea este ilegala, iar persoana vizata se opune stergerii datelor cu caracter personal, 

solicitand in schimb restrictionarea utilizarii lor; 

c) operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal in scopul prelucrarii, dar persoana 

vizata i le solicita pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta; sau 

d) persoana vizata s-a opus prelucrarii in conformitate cu articolul 21 alineatul (1), pentru 

intervalul de timp in care se verifica daca drepturile legitime ale operatorului prevaleaza asupra 

celor ale persoanei vizate. 
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6.4.2 In cazul in care prelucrarea a fost restrictionata, astfel de date cu caracter personal pot, 

cu exceptia stocarii, sa fie prelucrate numai cu consimtamantul persoanei vizate sau pentru 

constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta sau pentru protectia drepturilor unei 

alte persoane fizice sau juridice sau din motive de interes public important al Uniunii sau al 

unui stat membru. 

6.5 Dreptul la portabilitatea datelor 

6.5.1 Persoana vizata are dreptul de a primi datele cu caracter personal care o privesc si pe care 

le-a furnizat operatorului intr-un format structurat, utilizat in mod curent si care poate fi citit 

automat si are dreptul de a transmite aceste date altui operator, fara obstacole din partea 

operatorului caruia i-au fost furnizate datele cu caracter personal, in cazul in care prelucrarea 

se bazeaza pe consimtamant sau pe un contract; si prelucrarea este efectuata prin mijloace 

automate. 

6.5.2 In exercitarea dreptului sau la portabilitatea datelor, persoana vizata are dreptul ca datele 

cu caracter personal sa fie transmise direct de la un operator la altul acolo unde acest lucru este 

fezabil din punct de vedere tehnic. 

6.6 Dreptul de opozitie 

6.6.1 In orice moment, persoana vizata are dreptul de a se opune, din motive legate de situatia 

particulara in care se afla, prelucrarii datelor cu caracter personal care o privesc, inclusiv crearii 

de profiluri pe baza respectivelor dispozitii. Operatorul nu mai prelucreaza datele cu caracter 

personal, cu exceptia cazului in care operatorul demonstreaza ca are motive legitime si 

imperioase care justifica prelucrarea si care prevaleaza asupra intereselor, drepturilor si 

libertatilor persoanei vizate sau ca scopul este constatarea, exercitarea sau apararea unui drept 

in instanta. 

6.6.2 Atunci cand prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct, 

persoana vizata are dreptul de a se opune in orice moment prelucrarii in acest scop a datelor cu 

caracter personal care o privesc, inclusiv crearii de profiluri, in masura in care este legata de 

marketingul direct respectiv. 

6.6.3 In cazul in care persoana vizata se opune prelucrarii in scopul marketingului direct, datele 

cu caracter personal nu mai sunt prelucrate in acest scop. 

6.6.4 In contextual utilizarii serviciilor societatii informationale si in concordanta cu Directiva 

2002/58/CE, persoana vizata isi poate exercita dreptul de a se opune prin mijloace automate 

care utilizeaza specificatii tehnice. 

6.6.5 In cazul in care datele cu caracter personal sunt prelucrate in scopuri de cercetare 

stiintifica sau istorica sau in scopuri statistice, persoana vizata, din motive legate de situatia sa 

particulara, are dreptul de a se opune prelucrarii datelor cu caracter personal care o privesc, cu 

exceptia cazului in care prelucrarea este necesara pentru indeplinirea unei sarcini din motive 

de interes public. 

6.7 Procesul decizional individual automatizat, inclusiv crearea de profiluri 

6.7.1 Persoana vizata are dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe 

prelucrarea automata, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc 

persoana vizata sau o afecteaza in mod similar intr-o masura semnificativa. 
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6.7.2 Respectandu-se celelalte garantii prevazute de lege, o persoana poate fi supusa unei 

decizii de natura celei de mai sus, in urmatoarele situatii: 

a) este necesara pentru incheierea sau executarea unui contract intre persoana vizata si un 

operator de date; 

b) este autorizata prin dreptul Uniunii sau dreptul intern care se aplica operatorului si care 

prevede, de asemenea, masuri corespunzatoare pentru protejarea drepturilor, libertatilor si 

intereselor legitime ale persoanei vizate; sau 

c) are la baza consimtamantul explicit al persoanei vizate. 

6.8 Dreptul la retragerea consimtamantului, in orice moment, fara a afecta legalitatea 

prelucrarii efectuate pe baza consimtamantului inainte de retragerea acestuia. 

6.9 Dreptul de a depune o plangere in fata unei autoritati de supraveghere a prelucrarii 

datelor cu caracter personal 

6.9.1 Fara a aduce atingere oricaror alte cai de atac administrative sau judiciare, orice persoana 

vizata are dreptul de a depune o plangere la o autoritate de supraveghere, in special in statul 

membru in care isi are resedinta obisnuita, in care se afla locul sau de munca sau in care a avut 

loc presupusa incalcare, in cazul in care considera ca prelucrarea datelor cu caracter personal 

care o vizeaza incalca prezentul regulament. 

6.10 Dreptul la o cale de atac judiciara 

6.10.1 Fara a aduce atingere oricaror alte cai de atac administrative sau nejudiciare, fiecare 

persoana fizica sau juridica are dreptul de a exercita o cale de atac judiciara eficienta impotriva 

unei decizii obligatorii din punct de vedere juridic a unei autoritati de supraveghere care o 

vizeaza. 

6.10.2 Fara a aduce atingere oricaror alte cai de atac administrative sau nejudiciare, fiecare 

persoana vizata are dreptul de a exercita o cale de atac judiciara eficienta in cazul in care 

autoritatea de supraveghere care este competenta nu trateaza o plangere sau nu informeaza 

persoana vizata in termen de trei luni cu privire la progresele sau la solutionarea plangerii 

depuse. 

6.10.3 Fara a aduce atingere vreunei cai de atac administrative sau nejudiciare disponibile, 

inclusiv dreptului de a depune o plangere la o autoritate de supraveghere, fiecare persoana 

vizata are dreptul de a exercita o cale de atac judiciara eficienta in cazul in care considera ca 

drepturile de care beneficiaza in temeiul prezentului regulament au fost incalcate ca urmare a 

prelucrarii datelor sale cu caracter personal fara a se respecta prezentul regulament. 

7. De asemenea castigatorii au optiunea de a-si exprima printr-un acord scris consimtamantul 

expres si neechivoc ca imaginea lor – numele, fotografia – sa fie/sa nu fie facuta publica si sa 

fie/sa nu fie folosita de organizator in diverse materiale tiparite, audio, video pentru 

promovarea campaniei. 

8. Prelucrarea datelor cu caracter personal se face in conformitate cu Dispozitiile 

Regulamentului UE 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste 

prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date. 

9. Prin participarea la aceasta campanie, participantii accepta termenii si conditiile  prezentului 

Regulament fara a da o declaratia separate in acest sens. 
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SECTIUNEA 11. REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI 

11.1. Prin participarea la aceasta Campanie, Participantii sunt de acord sa respecte si sa se 

conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament Oficial. 

11.2. Regulamentul Oficial al Campaniei va fi disponibil gratuit pe website-ul 

Organizatorului Campaniei pe pagina oficiala de 

Facebook   https://www.facebook.com/anastasiaresidence/ , la sectiunea CONCURS “Acasa 

la Anastasia” sau poate fi obtinut prin trimiterea unei solicitari scrise prin posta, in atentia 

Organizatorului, la sediul social al acestuia mentionat la punctul 1.1. din acest Regulament 

Oficial, pe durata desfasurarea Campaniei 

11.3. Prezentul Regulament Oficial a fost redactat  cu respectarea prevederilor legale si a fost 

semnat si autentificat in prezenta unui Notar Public intr-un exemplar original si mai multe 

copii duplicat. 

Organizator 

ELES IMOBILIARE SRL 

 

 

https://www.facebook.com/anastasiaresidence/#search/eles+imobiliare/_blank

