Regulamentul oficial al campaniei ”Mio iti asigura gratuit locuinta”
I. Organizatorii si scopul Regulamentului oficial al Campaniei
Campania promotionala ”Mio iti asigura gratuit locuinta” (denumita in cele ce urmeaza “Campania”) este
organizata pe baza prezentului Regulament oficial (denumit in continuare “Regulament Oficial”), de catre
SmartPoint Consulting S.R.L., cu sediul social in Bucuresti, Splaiul Unirii nr. 33, bl. M4, Sc.1, et. 4, apt. 18,
sector 3, CUI: RO17290596, inregistrata la Registrul Comertului: J40/3792/2005, avand contul nr. RO83
BACX 0000 0030 2326 0000, deschis la Banca Unicredit Tiriac Millennium.
Participantii la Campanie sunt obligati sa respecte termenii si conditiile Regulamentului Oficial.
Regulamentul Oficial este intocmit de Organizator si va fi facut public conform legislatiei aplicabile din
Romania. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial,
urmand ca astfel de modificari sa intre in vigoare numai dupa publicarea unui anunt prealabil de
prezentare a acestor modificari pe website-ul http://miopromo.ro.
Prin participarea la aceasta Campanie, Participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor
prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament Oficial si ale legislatiei aplicabile in vigoare.
II. Zona de desfasurare a campaniei
Campania se va desfasura pe intreg teritoriul Romaniei.
III. Durata campaniei
Campania se va desfasura, in conditiile prezentului Regulament, pana la data de 30.09.2017, ora 23.59.
Organizatorul detine dreptul exclusiv de a prelungi, la aprecierea sa, durata initiala de desfasurare a
Campaniei.
IV. Dreptul de participare. Conditii.
La prezenta Campanie au drept de participare numai persoanele fizice (cu varsta de minim 18 ani), avand
domiciliul/resedinta in Romania si detinand o proprietate care se incadreaza in termenii si conditiile
obtinerii unei polite PAD.
Nu au dreptul sa participe la aceasta campanie de emitere angajatii Organizatorului.

V. Mecanismul campaniei. Premiile oferite in cadrul Campaniei.
Campania se adreseaza tuturor persoanelor fizice ce se incadreaza in conditiile prevazute la cap.IV din
Regulament, ce achizitioneaza produsele MioSMART VixCam Starter Kit sau Essential Kit si acceseaza apoi
website-ul http://miopromo.ro, oferind toate datele solicitate prin intermediul formularului, inclusiv
numarul bonului fiscal, pe care se obliga sa il pastreze pentru validarea premiului.

În cazul in care participantul are deja o polita PAD valabila, cea oferita prin intermediul prezentei Campanii
vine in prelungirea anterioarei si acopera un an de la data intrarii in vigoare.
VI. Protectia datelor personale
Prin inscrierea si participarea la prezenta Campanie, Participantii inteleg si sunt de acord cu prevederile
Regulamentului Oficial.
De asemenea, Participantii declara in mod expres ca sunt de acord cu prelucrarea datelor lor personale
de catre Organizator numai in scopul expres al desfasurarii prezentei Campanii.
Organizatorul se obliga sa respecte prevederile Legii nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire
la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date stocate pe durata Campaniei.
Ca atare, Organizatorul se angajeaza sa pastreze confidentialitatea datelor personale ale participantilor la
prezenta Campanie si sa le utilizeze conform prezentului Regulament Oficial si legislatiei in vigoare.
Participantii la Campanie, in calitate de persoane vizate, au conform Legii nr. 677/2001, urmatoarele
drepturi: dreptul la informare (art.12), dreptul de acces la date (art.13), dreptul de interventie asupra
datelor (art.14), dreptul de opozitie (art. 15), dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art. 17) si
dreptul de a se adresa justitiei (art. 18).
VII. Litigii
Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la prezenta Campanie 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 din Bucuresti.
VII. Dispozitii finale
In cazul in care, in urma unor verificari ale Organizatorului, indiferent de momentul la care acestea se
efectueaza, se constata ca una sau mai multe dintre regulile de participare nu au fost respectate de
Participanti, Organizatorul isi rezerva dreptul de a retrage facilitatile acordate conform prezentului
Regulament.
In cazul in care organizarea si desfasurarea Campaniei este impiedicata de evenimente de forta majora,
Organizatorul isi rezerva dreptul de a decide, dupa caz, incheierea sau prelungirea, in mod corespunzator,
a Campaniei cu perioada in care aceasta a fost suspendata.
Regulamentul oficial al Campaniei este disponibil si poate fi obtinut in mod gratuit de orice persoana
Interesata prin accesarea website-ului http://miopromo.ro pe toata durata Campaniei.

