Regulamentul Campaniei
„Oameni gospodari“
1. Organizatorul și sponsorul
Organizatorul Campaniei „Oameni gospodari” (denumită în continuare „Campanie”) este Asociația
pentru Înfrumusețarea Orașului Sibiu, cu sediul în Sibiu, str. Bâlea, nr. 4, CUI 26939200; telefon
0756.572.752; e-mail sibiu@aios.ro, reprezentată legal prin președinte Tudor St. Popa.
Sponsorul Campaniei este compania KeepCalling prin fundația KeepGiving.
Organizatorul va derula Campania pe baza prezentului regulament, obligatoriu pentru toți participanții.
2. Scopul Campaniei
Sprijinirea sibienilor gospodari prin oferirea de echipamente și ustensile de grădinărit, în vederea
înfrumusețării spațiilor verzi din jurul blocurilor.
3. Durata campaniei si aria de desfasurare
3.1. Campania se va desfasura începând cu data de 13 mai 2022, pe parcursul a trei ani.
3.2. Perioada de desfășurare a campaniei se poate prelungi la inițiativa Organizatorului.
3.3. În situația în care numărul înscrierilor va depăși fondurile alocate Campaniei, organizatorul își
rezervă dreptul să oprescă înscrierile în Campanie, anuntând acest lucru pe site-ul www.aios.ro și
www.facebook.com/asoc.AIOS
3.4. Dacă fondurile se vor suplimenta, pe durata Campaniei, înscrierile se vor relua, tot printr-un anunț
publicat prin cele două canale de comunicare online.
3.5. Campania se desfășoară pe teritoriul Municipiului Sibiu.
3. Dreptul de participare, condiții de participare, descalificare
3.1. Campania se adresează oricărei persoane fizice sau asociații de proprietari care are domiciliul/
sediul/ punctul de lucru în municipiul Sibiu, România.
3.2. Persoanele fizice trebuie să aibă, la data înscrierii în Campanie, vârsta minimă de 18 ani.
3.3. Participarea la concurs atrage acceptarea implicită, neconditionată și fără rezerve, de către
Participanți, a prezentului regulament, considerându-se drept reale, corecte și complete toate
datele furnizate de participanți.
3.4. În cazul descoperirii oricăror neconcordanțe între datele furnizate Organizatorului (de către oricare
dintre participanți) și realitate, respectiva participare se invalidează fără îndeplinirea vreunei
formalități înaintea participanților.
3.5. Pentru identificare și pentru ridicarea echipamentelor și ustensilelor de grădinărit, Participanții vor
prezenta reprezentanților organizatorului sau partenerilor acestuia un document prin care i se poate
verifica identitatea: carte de identitate, buletin de identitate, pașaport sau permis de conducere.
3.6. Echipamentele și/ sau ustensilele (denumite în continuare și “produse") primite de către Participanți
în cadrul Campaniei, vor fi folosite exclusiv în scopul întreținerii spațiilor verzi din jurul blocurilor.
3.7. Înscrierea în Campanie nu asigură obținerea produselor oferite de către organizator și parteneri,
aceștia putând face o selecție prealabilă în rândul Participanților.

4. Mecanismul Campaniei
Pentru ca această campanie să-și atingă scopul, persoanele interesate să participe trebuie să parcurgă
urmatorii pașii:

4.1. Să completeze formularul de înscriere existent pe site-ul organizatorului, la linkul
www.aios.ro/gospodar, oferind date reale cu privire la: Adresa persoanlă de e-mail; Număr de
telefon la care poate fi contactat; Numele complet (pentru persoane fizice) sau denumirea asociației
de proprietari; Adresa de domiciliu (din buletin) / sediul social; Adresa completă unde va folosi
echipamentele și ustensilele pentru întreținerea spațiilor verzi (inclusiv scara sau scările în jurul
cărora se vor folosi). Totodată, Participantul trebuie să spună (în câteva cuvinte) de ce echipamente
are nevoie și pentru ce le va folosi. Înscrierea unui participant în Campanie se face doar cu
confirmarea că este de acord cu regulamentul campaniei si cu prelucrarea datelor cu caracter
personal, cu respectarea prevederilor Regulamentului UE nr. 679/2016 (GDPD).
4.2. După ce va fi contactat de către un reprezentant al Organizatorului, Participantul trebuie să se
deplaseze la magazinul Hornbach Sibiu pentru a-și alege echipamentele și/ sau ustensilele de care
are nevoie, din gama produselor de grădinărit. Participantul poate alege orice produs disponibil în
magazin, din gama produselor de grădinărit, într-o limită orientativă de buget: 1000 lei. Suma poate
varia în funție de nevoile Participanților, cu acordul Organizatorului. Data la care Participantul își va
ridica produsele selectate va fi stabilită de comun acord cu Organizatorul.
4.3. Înainte de ridicarea produselor, acestea vor fi verificate de către un reprezentant al magazinului
Hornbach Sibiu, pentru a se asigura că fac parte din gama produselor de grădinărit. Se va întocmi o
listă cu produsele și valoarea acestora ce va fi semnată de către Participant, alături de un proces
verbal de predare-primire.
4.4. Participanții vor transmite organizatorului, pe emailul sibiu@aios.ro sau pe WhatsApp la numărul
0756.572.752, imaginile surprinse pe parcursul procesului de amenajare/ igienizare a spațiului verde
ales. Imaginile pot fi de tipul before&after, cu spațiul verde surpins înainte și după amenajare.
4.5. Organizatorul va verifica periodic, aleatoriu, folosirea de către participanți a echipamentelor și
ustensilelor de grădinărit primite, exclusiv în scopul Campaniei. În cazul în care se constată că, întrun termen de 30 de zile de la ridicarea produselor, spațiile nu sunt igienizate sau nu sunt inreținute
corespunzător, Organizatorul, în calitate de proprietar al produselor, va solicita restituirea imediată
a acestora, Participantul fiind de acord cu acest lucru.
4.6. Pentru promovarea Campaniei, Organizatorul poate face publice imagini foto și video cu
Participanții și produsele ridicate de aceștia, precum și pozele primite de la Participanți cu spațiile
verzi igienizate/ întreținute cu echipamentele și ustensilele primite în cadrul Campaniei, fără limită
de timp și spațiu. Aceste imagini pot fi folosite atât online cât și tipărit, pe perioadă nedeterminată și
fără ca Participanții să aibă pretenții materiale sau de orice fel pentru folosirea imaginii lor.
5. Protecția datelor cu caracter personal
5.1. În cadrul Campaniei, prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează cu respectarea
prevederilor Regulamentului UE nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește
prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (GDPD).
Organizatorul Campaniei, în calitate de Operator, prelucrează urmatoarele date cu caracter personal:
- Nume și prenume;
- Seria și număr de buletin / pașaport / permis de conducere;
- Codul numeric personal;
- Adresa de domiciliu;
- Adresa de e-mail și numărul de telefon;
- Funcția detinută în cadrul participanților persoane juridice (asociații de proprietari).
5.2. Datele cu caracter personal ale participanților vor fi prelucrate de către Operator în vederea: (1)
inscrierii în Campanie, (2) facilitării achiziției de produse de gradinărit de la partenerii campaniei; (3)
semnarii proceselor-verbale de predare primire a produselor necesare desfășurării campaniei;
5.3. Prelucrarea datelor în cadrul Campaniei se efecutează în baza consimţământului coform articolul 6
alin. 1 lit. a) GDPR. De asemenea, datele cu caracter personal pot fi prelucrate și în urmatoarele scopuri:
a) soluționarea oricăror plângeri în legătura cu organizarea și desfasurarea Campaniei; punerea în
aplicare a prevederilor Regulamentului pentru apărarea în instanță și/sau alte proceduri judiciare sau

administrative, inclusiv investigarea eventualelor încălcări, dacă sunt cerute de legislație (obligația
legală a Operatorului, conform art. 6 (1) lit. c) din GDPR). În cazul în care consimțământul persoanelor
vizate constituie temei juridic pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, persoanele vizate au
dreptul de a-și retrage consimțământul în orice moment.
5.4. Datele cu caracter personal colectate în cadrul acestei Campanii nu vor fi dezvăluite catre terți cu
excepția cazurilor în care Organizatorul trebuie să respecte obligațiile impuse de legislația în vigoare.
După încheierea Campaniei datele cu caracter personal ale Participanţilor sunt păstrate pentru o
perioadă de 3 luni, după care vor fi anonimizate.
5.5. Operatorul asigură participanților, pe durata Campaniei, urmatoarele drepturi: dreptul de retragere
a consimțământului cu privire la prelucrare, în orice moment, fără ca aceasta să afecteze legalitatea
prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia; dreptul de a solicita
accesul la datele cu caracter personal; dreptul de a solicita rectificarea datelor cu caracter personal;
dreptul de a solicita ștergerea datelor cu caracter personal, dreptul la restricționarea prelucrării; dreptul
de a se opune prelucrarii, exceptând cazul în care dispoziții legale prevăd contrariul; dreptul la
portabilitate a datelor; dreptul de a depune o plângere în fața Autorității Naționale de Supraveghere a
Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.
5.6. Datele de contact ale Operatorului pentru nelămuriri sau exercitarea drepturilor de către
persoanele vizate cu privire la datele cu caracter personal sunt urmatoarele: sibiu@aios.ro
6. Încetarea / Întreruperea Campaniei - Forța Majora
6.1. Campania poate inceta înainte de împlinirea perioadei prevăzute, în cazul producerii unui
eveniment ce constituie forță majoră astfel cum este definită de lege, inclusiv în cazul imposibilității
obiective și insurmontabile a Organizatorului, din motive independente de voința sa, de a asigura
desfasurarea în bune condiții a Campaniei.
6.2. Campania mai poate înceta înainte de implinirea perioadei stabilite ori poate fi suspendată oricând,
în baza liberei decizii a Organizatorului, cu condiția ca acesta să comunice în prealabil o astfel de situație
și cu respectarea prevederilor din prezentul Regulament.
7. Regulamentul campaniei
7.1.Regulamentul Campaniei este disponibil în mod gratuit oricărui solicitant, pe site-ul Organizatorului,
la adresa www.aios.ro/gospodar-regulament
7.2. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau schimba prezentul regulament pe parcursul
derulării Campaniei, cu condiția efectuării unui anunț public în acest sens înainte de finalizarea
Campaniei.

