
 
 

REGULAMENTUL CAMPANIEI 
<<Aboneaza-te la newsletter si poti castiga un Sejur la Green Village 4* Resort>> 

 
1. ORGANIZATOR:  
Campania <<Aboneaza-te la newsletter si poti castiga un sejur la Green Village 4* Resort>> este organizata de 
societatea TOURING IMOBILIARE SRL (denumita in continuare «Organizator») cu sediul social in Bucuresti, Bd. 
Alexandru Ioan Cuza, nr. 5A, sector 1, adresa de corespondenta in Bucuresti, Str. Reinvierii, nr. 3-5, sector 2, 
inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/13621/2003, avand CUI RO 15807816, reprezentata prin Dragos 
Anastasiu, in calitate de Administrator.   
Campania se va desfasura conform prezentului Regulament, ale carui prevederi sunt obligatorii pentru toti 
participantii. Regulamentul oficial in cauza este intocmit si facut public conform legislatiei aplicabile in Romania. 
 
2.  LOCUL DE DESFASURARE A CAMPANIEI: 
Campania este organizata si se desfasoara pe pagina www.greenvillage.ro si pe pagina de facebook 
https://www.facebook.com/GreenVillageDeltaDunarii/ . 
 
3. PERIOADA DE DESFASURARE A CAMPANIEI:  
Campania se va derula în conformitate cu prevederile prezentului Regulament, ale cărui termeni şi condiţii sunt 
obligatorii pentru toţi participanţii.  
Regulamentul Campaniei este disponibil, cu titlu gratuit, pe pagina de web a Green Village Resort - 

https://greenvillage.ro/docs/regulament-campanie-abonare-sejur.pdf  
Campania este valabilă în perioada 15.05 – 27.06.2019. 
Organizatorul îşi rezervă dreptul de a intrerupe în orice moment Campania sau de a modifica termenii şi condiţiile 
acesteia, fără nici un fel de notificare în prealabil.  
Orice modificare a Campaniei va intra în vigoare la momentul comunicării acesteia în prealabil către participanţi, prin 

afişarea pe site-ul https://greenvillage.ro/docs/regulament-campanie-abonare-sejur.pdf 
Modificările aduse Regulamentului Campaniei nu vor afecta Participanţii care au folosit beneficiile Campaniei pe 
durata în care aceastea au fost activi, conform condiţiilor prezentate în oferta de servicii de calatorie acceptată de 
aceştia.  
 
4. DREPT DE PARTICIPARE 
La Campania <<Aboneaza-te la newsletter si poti castiga un sejur la Green Village 4* Resort>> pot participa persoane 
fizice, cu domiciliul in Romania, care au indeplinit varsta de 18 ani la data inceperii concursului, în urma unor 
mecanisme/programe de incentivare organizate de Touring Imobiliare SRL sub brandul Green Village 4* Resort. 
Angajatii Touring Imobiliare SRL si ai companiilor partenere care promoveaza acest concurs, precum si rudele acestora 
pana la gradul al II-lea inclusiv, nu pot participa la concurs. Participarea la acest concurs are valoare de acceptare 
integrala si liber consimtita a prevederilor prezentului Regulament. Dreptul de participare apartine in exclusivitate 
persoanei care indeplineste conditiile impuse de Regulament. 
  
5. PROCEDURA DE PARTICIPARE LA CAMPANIE 
5.1. Toate persoanele care se aboneaza la newsletterul Green Village 4* Resort, prin platforma de Facebook sau 
Website, in perioada 15.05 – 27.06.2019, vor intra automat in concurs si pot castiga prin tragere la sorti un sejur 
pentru 2 persoane, la Green Village Resort, in Delta Dunarii. Aceste persoane trebuie sa indeplineasca cumulativ, 
următoarele condiții:  
- sa detina un cont valabil de email; 
- sa se aboneze la newsletter-ul Green Village Resort prin oricare dintre caile: 
 => Facebook: https://www.facebook.com/GreenVillageDeltaDunarii/  
 => Website: www.greenvillage.ro  
furnizand urmatorele date: nume si prenume, si adresa de email. 
- sunt de acord cu prezentul Regulament si accepta ca datele lor sa fie pastrate in scopul comunicarilor ulterioare 
dintre Green Village si acestia. 
- dau click pe butonul “Ma abonez”. 

http://www.greenvillage.ro/
https://www.facebook.com/GreenVillageDeltaDunarii/
https://greenvillage.ro/docs/regulament-campanie-abonare-sejur.pdf
https://greenvillage.ro/docs/regulament-campanie-abonare-sejur.pdf
https://www.facebook.com/GreenVillageDeltaDunarii/
http://www.greenvillage.ro/


 
Inscrierea in concurs se considera valida doar pentru participantii care respecta si accepta toate conditiile prezentului 
Regulament si confirma abonarea la newsletter prin apasarea butonului “Confirma” din email-ul trimis de Green 
Village Resort, in perioada Campaniei - 15.05.– 27.06.2019. 
O persoana poate intra in Campanie o singura data si doar prin intermediul unui singur canal (Facebook sau Website). 
Nu vor fi luate in considerare inscrierile care nu au toate campurile completate si/sau participantii furnizeaza date 
incomplete/incorecte/false si/sau se comunica alte informatii decat cele solicitate. 
Promoția se va desfășura conform informatiilor primite prin newsletter si, de asemenea, prezentate pe website-ul 
www.greenvillage.ro, si pe pagina de facebook https://www.facebook.com/GreenVillageDeltaDunarii/ . 
Participanții răspund de corectitudinea datelor introduse.  
 
6. PREMII SI CONDITII DE VALIDITATE 
6.1. Pentru ca abonarea si inscrierea in concurs să fie validă, aceasta trebuie să îndeplinească simultan următoarele 
condiții:  
a) Participanții să îndeplinească drepturile de participare de la art. 2, art. 3, art. 4 si art. 5;  
b) Participanții să se aboneze la newsletter în perioada în care promoția este activă.  
6.2. Premiul consta intr-un sejur pentru doua persoane, la Green Village Resort, in Delta Dunarii, cu cazare pentru 2 
adulți în cameră dublă, mic dejun inclus și transfer cu barca, în perioada 28 – 30.09.2019. 
6.3. Castigatorul va fi desemnat prin tragere la sorti, pe site-ul www.random.org, in data de 28.06.2019, si va fi 
contactat printr-un email, in termen de maximum 5 zile de la data extragerii castigatorului. 
6.4. Organizatorul va solicita datele de identificare ale castigatorului. In cazul in care un castigator nu poate fi premiat 
din motive independente de organizator (datele furnizate sunt incomplete/gresite, nu furnizeaza aceste informatii 
intr-un interval de 10 de zile de la primirea mesajului/mail-ului de confirmare), organizatorul va extrage un alt 
castigator.  
Organizatorii nu isi asuma responsabilitatea pentru nerespectarea acestor termene. Premiul va fi insotit de un proces 
verbal de predare-primire pe care persoana castigatoare va avea obligatia de a-l semna, la data check-in-ului.  
6.5. Organizatorul isi rezerva dreptul sa anuleze orice premiu oricarui participant pentru orice motiv si in orice moment 
daca are suspiciuni cu privire la activitatea sa pe Facebook sau in website si in cadrul concursului.  
6.7. Castigatorii premiilor nu pot opta pentru primirea contravalorii premiului in bani sau in alte obiecte, si nici nu pot 
solicita alte modificari. 
6.8. Valoare premiului este de 258 euro, plata impozitului premiului cazand in sarcina organizatorului. 
 
7. PROTECTIA DATELOR PERSONALE 
Prin inscrierea si participarea la Campanie, Participantii declara ca sunt de acord cu prevederile prezentului 
Regulament si sunt de acord ca datele lor cu caracter personal sa fie prelucrate de catre TOURING IMOBILIARE S.R.L. 
in calitate de operator de date cu caracter personal, in scopul indeplinirii obligatiilor aferente desfasurarii prezentei 
Campanii. 
Participantul la Campanie în calitate de persoana vizata are, conform Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția 
persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, 
urmatoarele  drepturi: dreptul de acces,  dreptul la rectificare, dreptul la ștergere,  dreptul la restricționare, dreptul la 
portabilitatea datelor,  dreptul de a obiecta  si dreptul de a se adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a 
Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal. 
Pentru orice informatii sau solicitari de exercitare a drepturilor dumneavoastra referitor la prelucrarea datelor cu 
caracter personal de catre TOURING IMOBILIARE SRL, puteti sa consultati politica de confidentialitatea referitoare la 
prelucrarea datelor cu caracter personal disponibila pe site-ul https://www.greenvillage.ro/wp-
content/themes/twentytwelve/docs/politica-rezervare-anulare.pdf sau ne  puteti contacta prin transmiterea unui e-
mail la adresa: dpo@eurolines.ro . 
Transmiterea solicitarii prin curier/posta, la adresa: str. Reinvierii nr. 3-5, Cladirea Europa Primex, et. 2, sector 2, 
Bucuresti, in atentia Responsabilului cu protecția datelor. 
 
8. ÎNTRERUPEREA, MODIFICAREA, SUSPENDAREA ȘI ÎNCETAREA CAMPANIEI  
În orice moment, în cazul în care Organizatorul decide, prezenta Campanie poate fi întreruptă, modificată, suspendată 
sau poate înceta.  
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De asemenea, Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica datele și durata Campaniei. Acest lucru va fi făcut public. 
Oricare dintre acțiunile mai sus menționate va fi adusă la cunoștință publicului prin publicarea pe website-ul 
www.greenvillage.ro .  
Prin înscrierea la prezenta promoție, participanții sunt de acord ca numele, adresa de e-mail si numarul de telefon 
indicat să fie folosite pentru comunicări ulterioare despre ofertele speciale ale www.greenvillage.ro și pentru 
newsletterul Green Village 4* Resort . 
Organizatorul nu își asumă responsabilitatea pentru datele incomplete sau necorespunzătoare din punct de vedere al 
conținutului, pentru validarea rezervării plasate pe site-ul www.greenvillage.ro  fiecare participant la promoție fiind 
obligat să completeze cu date corecte toate câmpurile afișate.  
 
9. LITIGII  
Organizatorul nu răspunde pentru eventuale disfuncţionalităţi în derularea Campaniei ca urmare a acţiunilor unor terţi 
cum ar fi: distribuitori de energie electrică, operatori, proprietari sau administratori ai reţelelor de telecomunicaţii sau 
alţii asemenea.  
Eventualele litigii apărute între Organizator şi beneficiarii serviciilor de calatorie ce fac obiectul acestei Campanii, se 
vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instanţele 
judecătoreşti competente din Bucureşti. 
 
10. DISPOZIŢII FINALE  
Orice reclamaţie cu privire la desfăşurarea Campaniei trebuie trimisă pe email la adresa reservations@greenvillage.ro 
sau la adresa de corespondenta a Organizatorului.  
Adresa de corespondenţă a Organizatorului este: Municipiul Bucureşti, Strada Reinvierii, nr.3-5, Cladirea Europa 
Primex, sector 2. Pentru informații suplimentare, puteți trimite email la: reservations@greenvillage.ro sau puteți suna 
la numărul de telefon  +4 0241.487.090 / 093 - interior 1/2.  
 
 
ORGANIZATOR  
TOURING IMOBILIARE S.R.L 
Prin reprezentant,  
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