REGULAMENT CAMPANIE
“Redă aerul naturii! Plantează un copac!”
Perioada de desfășurare a Campaniei: 5 iunie 2017 – 15 septembrie 2017

SECŢIUNEA 1. ORGANIZATORUL ŞI REGULAMENTUL CAMPANIEI
1.1. Organizatorul Campaniei “Redă aerul naturii! Plantează un copac!” (denumită în
continuare Campania) este DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE –
ROMANIA S.R.L., cu sediul în Calea Floreasca 169 A, corp B, etaj 8, sector 1,
Bucuresti,
înregistrat
la
RegistrulComerțului
cu
nr.
J40/8180/1994
(denumitîncontinuare „Organizatorul”)
1.2. Campania se va derula conform prevederilor prezentului regulament oficial (denumit
în continuare „Regulamentul”). Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau
completa Regulamentul pe parcursul desfășurării Campaniei, dar nu înainte de a
anunța publicul prin publicarea unui Act Adițional la prezentul Regulament pe pagina
de Internet dedicată Campaniei www.plantamaer.ro.
1.3. Regulamentul este disponibil în permanență, în mod gratuit,pe platforma Campaniei:
www.plantamaer.ro.

SECŢIUNEA 2. LOCUL ȘI DURATA DE DESFĂȘURARE A CAMPANIEI
2.1. Campania este organizată şi se desfăşoară pe teritoriul României, prin
intermediul tuturor partenerilor autorizați Daikin,în perioada 5 iunie 2017 – 15
septembrie 2017., unde în perioada cuprinsă între 6 iunie 2017 și 15 septembrie 2017
participanții pot achiziționa produsele Daikin participante la Campanie și se pot
înscrie în Campanie prin intermediul paginii de Internet www.plantamaer.ro , iar în
data de 18 noiembrie 2017, participanții care îndeplinesc condițiile prevăzute de
prezentul Regulament pot participa la acțiunea de plantare în cadrul inițiativei
naționale de împădurire Plantăm fapte bune în România, în condițiile descrise în
prezentul Regulament.
Termenii și Condițiile aplicabile modului de organizare și desfășurare a Acțiunii sunt
disponibili oricărui solicitant, în mod gratuit, pe întreaga durată de desfășurare a
Campaniei, pe pagina de Internet Daikin dedicată acestei Campanii accesibila la
următorul link: www.plantamaer.ro.

SECŢIUNEA 3. PRODUSELE PARTICIPANTE
3.1. În prezenta Campanie participătoate produsele aparate de aer condiționat din
gama Daikin de tip ”split” sau „multi-split”.

SECŢIUNEA 4. DREPTUL DE PARTICIPARE
4.1. La Campanie poate participa orice persoană fizică cu vârsta de peste 18ani
(împliniți la data începerii Campaniei) și care prin participarea la Campanie acceptă
integral și liber consimțit prevederile acestui Regulament.
SECŢIUNEA 4. MODUL DE DESFĂȘURARE A CAMPANIEI. MECANISMUL
CAMPANIEI
4.1. Mecanismul Campaniei presupune ca Organizatorul să sponsorizeze asociația
EcoAssist în vederea desfășurări initiativei naționale de împadurire ”Plantăm fapte
bune în Romania” din data de 18 noiembrie 2017 cu o suma de bani globală rezultată
în urma vânzării de produse Daikin de tip ”split” sau ”multi-split” în perioada 05 iunie
2017 – 15 septembrie 2017, suma aferentă vânzării unui produs Daikin fiind destinată
plantării unui copac.
Cumpărătorii de produse Daikin de tip ”split” sau ”multi-split” în perioada 05 iunie
2017 – 15 septembrie 2017 se pot înscrie ca voluntari în cadrul acțiunii de plantare ce
va avea loc în data de 18 noiembrie, în condițiile prevăzute mai jos.
4.2. Pentru a participa la actiunea de plantare, Clienții Eligibili trebuie să
îndeplinească în mod cumulativ condițiile redate mai jos:
4.1..1 Să se fi înregistrat pe linkul: www.plantamaer.ro in perioada 05.06.2017 –
15.09.2017.
4.2.2. La momentul înregistrării, participantul va furniza numele si adresa electronica
de contact
Participanții declară că datele furnizate la momentul înregistrării sunt reale și se
obligă să nu utilizeze date aparținând altor persoane.
4.3.Prin completarea formularului de inregistrare, fiecare participant consimte să
furnizeze voluntar datele personale necesare și își dă acordul ca datele sale să fie
administrate de Organizator în scopul organizării participării la Campanie, fără a fi
divulgate terților (cu excepția situației în care divulgarea unor date este necesară
pentru organizarea Campaniei).
4.4. La momentul înregistrării, participantul va indica județul și comuna dintre cele
redate mai jos unde dorește să participe la acțiunea de plantare. În cazul în care
pentru acțiunea de plantare desfășurată în comuna indicată de către participant s-au
înscris un număr suficient de persoane prin raportare la numărul de copaci avuți în
vedere pentru plantare, participantul va fi informat în acest sens și va fi rugat să
aleagă o altă locație dintre cele indicate mai jos.
4.5. Participantul care îndeplinește toate condițiile de mai sus va fi inclus în acțiunea
de plantare din cadrul inițiativei naționale de împădurire Plantăm fapte bune în
România ce se va desfășura în data de 18 noiembrie 2017, sub organizarea Asociației
EcoAssist,
în
mod
simultan
în
localitățile
redate
mai
jos :
›
›
›

Județul Constanța, comuna Peștera,
Județul Iași, comuna Lețcani/Bălțați,
Județul Prahova, comuna Valea Călugărească,

›
›
›
›
›
›

Județul Galați, comunele Costache Negri, Tecuci, Cuza Vodă, Jorăști
Județul Dâmbovița, comuna Șotânga,
Județul Giurgiu, comuna Greaca,
Județul Călărași, comuna Jegălia,
Județul Ialomița, comunele Sudiți, Stelnica, Miloșești,
Județul Dolj

Judetele si localitatile mentionate mai sus sunt vizate, insa la data intocmirii
prezentului regulament sunt inca in faza de discutie. Pana la data de 15 iulie se va
publica lista finala pe pagina www.plantamaer.ro toate terenurile care au indeplinit
criteriile de selectie si unde se vor realiza plantari.
Astfel, pana la data de 15 Iulie se vor mai adauga sau elimina terenuri si localitatiile in
prezentul regulament, cat si pe pagina www.plantamaer.ro.
Organizatorul își rezervă dreptul de a exclude oricare dintre locațiile de mai sus sau
de a adăuga locații noi în cursul desfășurării Campaniei, atât timp cât modificarea are
loc înainte de ziua stabilită pentru desfășurarea acțiunii de plantare în locația cu
privire la care operează modificarea, iar modificarea este adusă la cunoștința tuturor
persoanelor interesate prin publicarea unui Act Adițional la prezentul Regulamentul
pe pagina www.plantamaer.ro. Organizatorul nu va fi ținut răspunzător pentru niciun
prejudiciu direct sau indirect cauza unui Participant prin operarea modificărilor cu
privire la locațiile de desfășurare a acțiunilor de plantare.

SECŢIUNEA 5. OBLIGAŢIILE ORGANIZATORULUI ÎN CADRUL INIŢIATIVEI
NAŢIONALE DE ÎMPĂDURIRE
5.1. Organizatorul se obligă ca la vânzarea oricărui produs Daikin de tip ”split” sau
„multi-split”, în perioada 6 iunie 2017 – 15 septembrie 2017, să sponsorizeze Asociatia
EcoAssist cu 10 lei în scopul plantarii unui copac în cadrul inițiativei naționale de
împădurire Plantăm fapte bune în România, organizată de Asociația EcoAssist in
data de 18 Noiembrie 2017.
5.2. Sponsorizare se va acorda in baza unui contract de sponsorizare incheiat intre
Organizator si Asociatia EcoAssist, iar plata aferentă acțiunii de plantare a copacilor,
în funcție de numarul de unitati de aer conditionat vândute in perioada 05 Iunie 201715 Septembrie 2017, va fi efectuată de Organizator în contul Asociației EcoAssist.
6.3. Beneficiarul își asumă întreaga responsabilitate pentru transparența alocării
fondurilor de la Organizator.

SECŢIUNEA 6. DREPTUL LA IMAGINE
7.1. Acțiunea de plantare poate fi un eveniment public. Prin participarea la
Campanie, fiecare participant declară și recunoaște că Organizatorul și Asociația
EcoAssist au dreptul de a reproduce imaginea sa în scopul promovării publice a

acțiunii de plantare desfășurată în cadrul prezentei Campanii, precum și de a utiliza
aceste reproduceri în orice materiale de promovare în legătură cu acțiunea de
plantare atât pe durata de timp aferentă desfășurării Campaniei cât și ulterior
finalizării prezentei Campanii, pentru o perioadă de 3 ani fără niciun fel de plată
aferentă.

SECŢIUNEA 7. ÎNCETAREA CAMPANIEI
8.1. Campania poate înceta înaintea termenului menționat în SECŢIUNEA 3 prin
voința Organizatorului, exprimată prin încheierea și publicarea pe pagina de Internet
www.plantamaer.ro a unui Act adițional la prezentul Regulament sau în cazul
apariției unui eveniment ce constituie forță majoră, inclusiv în cazul imposibilității
Organizatorului, din motive independente de voința sa, de a continua Campania.

SECŢIUNEA 8.LITIGII
În cazul unor potențiale litigii apărute între Organizator şi participanții la Campanie,
acestea vor fi soluționate pe cale amiabilă. Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor
pe cale amiabilă, părțile implicate în litigiu se vor adresa pentru soluționare
instanțelor competente române.
SECŢIUNEA 8.DREPTURI ȘI RESPONSABILITĂŢI
a. Daikin România nu este responsabilă pentru imposibilitatea de a participa la
Campanie din cauza apariției unor situații pe care nu le poate controla–cazuri de forță
majoră, cazuri fortuite, probleme în rețeaua globală a serviciilor de Internet furnizate
de terți și care se află în afara controlului Organizatorului.
b. Daikin România nu va răspunde pentru încercările de participare la Acțiune inițiate
și/sau finalizate în afara perioadei aferente Acțiunii, respectiv în afara perioadei
cuprinse între datele 06 Iunie 2017-15 Septembrie 2017
c. Daikin România nu va fi responsabilă pentru amanarea zilei de plantare, anularea
plantarilor in anumite orase sau alte aspecte care tin de alte circumstante sau de
organizarea actiunii de plantare de catre asociatia EcoAssist.
SECŢIUNEA 9 PROTECŢIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
Organizatorul, direct și/sau prin societățile care îl asistă în organizarea Campaniei,
prelucrează datele cu caracter personal ale participanților la această Campanie în
conformitate cu Legea 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea
datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date („Legea nr. 677/2001”) și
a legislației subsecvente în domeniu, precum și a celor precizate în prezenta
Secțiune.
Organizatorul va colecta datele cu caracter personal ale participanților (respectiv,
nume, prenume, adresă de email, imagine, alte date ce pot fi incluse pe factura ce
condiționează participarea la această campanie conform celor de mai sus) în vederea:

-

organizării și promovării Campaniei
îndeplinirii obligatiilor fiscale și altor obligații legale ale Organizatorului
realizării unor analize statistice

Datele cu caracter personal ale participanților pot fi transmise partenerilor
contractuali ai acesteia care asistă în organizarea Campaniei (care vor prelucra datele
conform instrucțiunilor Organizatorului) și realizării celorlalte scopuri menționate
mai sus, altor parteneri contractuali, companiilor din același grup cu Organizatorul,
autorităților competente, conform prevederilor legale în vigoare, și publicului (în
ceea ce privește promovarea inițiativei de plantare).
Datele cu caracter personal vor fi prelucrate numai în scopurile și în modalitatea
descrisă în prezenta Secțiune, cu excepția cazului în care participanții au consimțit
ulterior în mod expres la o altă utilizare. Participanții au dreptul de a accesa și
interveni asupra datelor cu caracter personal, dreptul de a nu fi supus unei decizii
individuale automate și dreptul de a se opune prelucrării acestor date din motive
legitime și întemeiate, în condițiile prevăzute de lege (în ceea ce privește prelucrarea
datelor în scop de marketing direct, în mod gratuit și fără nici o justificare), precum și
a vă adresa instanțelor competente. Pentru mai multe informații în legătură cu
drepturile dumneavoastră și modul de exercitare a acestora, vă puteți adresa către
Organizatorului printr-o solicitare scrisă și semnată la următoarea adresă:
CaleaFloreasca 169 A, corp B, etaj 8, sector 1, Bucuresti sau pe email la
office@daikin.ro.
Prin înscrierea la Campanie, participanții declară că au luat la cunoștință de
prevederile prezentei Secțiuni și sunt de acord cu prelucrarea datelor lor cu caracter
personal în modalitatea și pentru scopurile menționate mai sus.

SECŢIUNEA 9. ALTE DISPOZIŢII
Participanții la Acțiune trebuie să respecte prevederile acestui Regulament care sunt
publicate pe pagina de Internet www.plantamaer.ro. Daikin România își rezervă
dreptul de a modifica sau suplimenta acești Termeni și Condiții oricând. Modificările
vor intra în vigoare după publicarea lor pe pagina de internet www.plantamaer.ro.
Prinparticiparea la acțiune, participanții se supun prezentului Regulament și sunt de
acord să respecte prevederile acestora..
Disputele dintre Organizator și participanți vor fi soluționate pe cale amiabilă.

