REGULAMENT CAMPANIE GRECIA
RUEFA ESCAPE TRAVEL
21 martie - 30 aprilie 2022

SECȚIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI ȘI REGULAMENTUL OFICIAL
1.1. Organizatorul Campaniei (denumită în continuare „Campanie”) este RUEFA ESCAPE TRAVEL SRL, cu
sediul în Bistrița, Calea Moldovei nr. 18, județul Bistrița-Năsăud, România, înregistrată la Oficiul Registrului
Comerțului sub nr. J06/585/2016, cod de identificare fiscală RO 16955322 (denumit în continuare
„Organizator”).
1.2. Campania se va derula conform prevederilor prezentului Regulament, (denumit în continuare
„Regulament”) care este obligatoriu pentru toți participanții.
1.3. Organizatorul își rezerva dreptul de a modifica / completa și/sau schimba Regulamentul Oficial, precum
și dreptul de a suspenda și/sau înceta desfășurarea Campaniei, cu condiția înștiințării prealabile a
participantilor înscriși cu privire la orice modificare din prevederile acestuia.
1.4. Regulamentul oficial este întocmit și va fi adus la cunoștința publicului prin publicarea acestuia pe
link-ul de FTP: http://ruefa-escape.ro/parteneri.
Regulamentul este disponibil gratuit oricărui solicitant.

SECȚIUNEA 2. LOCUL ȘI DURATA DESFĂȘURĂRII CAMPANIEI
2.1. Campania se va desfășura în rândul agențiilor partenere Ruefa Escape Travel, pentru rezervări în
perioada 21 martie - 30 aprilie 2022.
SECȚIUNEA 3. DREPTURI ȘI CONDIȚIILE DE PARTICIPARE

3.1. Campania este accesibilă tuturor persoanelor fizice, indiferent de naționalitate, domiciliu, rasă, sex sau
religie, care respectă prezentul regulament și au peste 18 ani.
3.2. La aceasta Campanie nu pot participa angajați ai Organizatorului și ai tuturor celorlalte companii
implicate în această acțiune, precum și rudele de gradul I ale acestora.
3.3. Participarea la acest Campanie are valoare de acceptare integrală, liber consimțită și în afara oricărei
constrângeri a prevederilor prezentului regulament.
3.4. Dreptul de participare la Campanie este anulat automat în situația în care o persoană furnizează date
sau informații false, eronate sau necorespunzătoare în completarea datelor personale.
SECȚIUNEA 4. MECANISMUL CAMPANIEI

La 10 camere vândute pe destinația Grecia te premiem cu o vacanță de 5* la Ramada Plaza by Wyndham
Thraki din Alexandroupolis, Grecia.

Premiul nu poate fi transformat în bani sau în alte produse și nu este transmisibil către alte persoane care
nu sunt angajați ai agenției partenere.

Produsele din portofoliul Ruefa Escape Travel incluse în campanie:




Pachete autocar: Orice pachet autocar pe destinația Grecia, sezon 2022.
Circuit Autocar Grecia: Legendele Olimpului, plecare 27 mai 2022.
Cazări / Individual: Ramada Plaza Thraki - Alexandroupolis, Vila Atlantis - Paralia Katerini, Parthenon
Art Executive Wing și Parthenon Art - Olympic Beach, sezon 2022.

Perioadă campanie: 21 martie - 30 aprilie 2022
Detalii premiu:
Ramada Plaza by Wyndham Thraki - Alexandroupolis
www.ramadaplazathraki.com
5 nopți cu demipensiune în camera dublă, 2 adulți, plus 2 copii: unul până în 3 ani și unul până în 13 ani.
Perioada de cazare, sezon 2022, cu excepția 15 iulie-30 august 2022.
SECȚIUNEA 5. RESPONSABILITĂȚI

5.1. În niciun caz Organizatorul nu va fi responsabil sau răspunzător pentru niciun fel de daune sau pierderi
de orice fel, inclusiv daune directe, indirecte, incidente, subsecvente sau punitive, rezultate ca urmare a
participării dvs. la acesta Campanie.
SECȚIUNEA 6. PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL.

6.1. Prin prezentul Regulament Oficial, Organizatorul și societățile comerciale implicate în organizarea
Campaniei se obliga sa respecte prevederile legislației privind protecția datelor cu caracter personal
respectiv, ale Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din data de
27.04.2016 privind protectia persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal
și privind libera circulatie a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (,,GDPR’’) aplicabil incepand
cu 25.05.2018. Conform intelesului prevederilor Regulamentului nr. 2016/679, datele dvs. cu caracter
personal sunt prelucrate de Organizatori, în calitate de operator. Astfel, în măsura în care doriți sa aflați mai
multe informații despre cum se prelucrează datele dvs., puteți contacta Organizatorii utilizând datele de
contact precizate în cadrul art.1.1. Suplimentar, Responsabilul de protectia datelor din cadrul Filadelfia
Group poate fi contactat la adresa de mail dataprotection@filadelfiagroup.com.
6.2. Participanților în cadrul Campanie le sunt garantate drepturile prevăzute de Legea privind protectia
persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și liberă circulatie a acestor date și în
special cele cu privire la:
 dreptul de acces la date potrivit căruia orice persoana vizată are dreptul de a obține de la Organizator,
la cerere și în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului că datele care ii privesc sunt
sau nu sunt prelucrate de către Organizator;
 dreptul de opozitie potrivit căruia persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment, din
motive întemeiate și legitime legate de situația sa particulară, ca datele care o vizează să fac obiectul
unei prelucrări, cu excepția cazurilor în care exista dispoziții legale contrare.
 dreptul de intervenție asupra datelor potrivit căruia orice persoana vizată are dreptul de a obține de la
Organizator, la cerere și în mod gratuit: a) după caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea
datelor a caror prelucrare nu este conforma legii, in special a datelor incomplete sau inexacte; b) după

caz, transformarea în date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma legii; c) realizarea
notificarii catre terte persoane cărora le-au fost dezvaluite datele, a oricărei operațiuni efectuate
conform lit. a) sau b), dacă o asemenea notificare nu se dovedește imposibilă sau nu presupune un efort
disproporționat față de interesul legitim care ar putea fi lezat.
6.3. Orice persoana care a comunicat Organizatorului, conform prezentului Regulament, datele personale, isi
poate exercita oricare din drepturile prevăzute mai sus (și în special dreptul de opozitie) printr-o simpla
cerere, datata si semnata, adresată direct Organizatorului, la adresa acestuia indicata la Art.1.1 de mai sus.
6.4. Organizatorul se obliga de asemenea sa respecte prevederile Legii, privind protectia datelor personale
atat pe durata Evenimentului, cat si ulterior acesteia pe o durată nelimitată de timp, și sa notifice către
Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal orice act legat de
prelucrarea de date cu caracter personal realizata în legătură cu desfășurarea Campaniei.
6.5. Furnizarea datelor este facultativa și se face în scopul participării dvs. la Campanie.
6.6. Refuzul dumneavoastra determina neinscrierea datelor furnizate de dumneavoastra in baza de date a
Organizatorului și implicit participarea dvs. la Campanie.
6.7. Organizatorul garantează confidențialitatea datelor personale ale Participantilor
SECȚIUNEA 7. ÎNCETAREA CAMPANIEI

7.1. Prezenta Campanie va înceta de drept la data de 30.04.2022 ora 23:59 și poate înceta înainte de
termen numai în cazul producerii unui eveniment de forță majoră - de natură a face imposibilă derularea,
inclusiv în cazul imposibilității Organizatorului, din motive independente de voința sa, de a continua
prezenta campanie promoțională
SECȚIUNEA 8. LITIGII

8.1. În cazul unor litigii apărute între Organizator și participanții la Campanie, acestea vor fi soluționate pe
cale amiabilă. Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părțile implicate în litigiu vor
înainta litigiul spre soluționare instanțelor române competente. Legea aplicabilă este legea română.
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