
Termeni și Condiții Campania „Parkomatic - Expo Trafic 2018” 

Perioada Campaniei: 05.10.2018-19.10.2018 

 

ART. 1 ORGANIZATORUL CAMPANIEI 

(1) Organizatorul Campaniei „Parkomatic – Expo Trafic 2018” (denumită în cele ce urmează 

Campania) este  ALUTERM GROUP S.R.L., cu sediul în Str. Traian Vuia nr. 208, Județul 

Cluj, Cod Unic de Înregistrare RO17696129, nr. Înreg. Reg. Com. J 12/2258/2005, reprezentată 

legal prin doamna Andreea Strugaru, funcția: Managing Partner. 

(2) Decizia de derulare a acestei campanii conform regulilor este finală și cu caracter 

obligatoriu pentru toți participanții. Organizatorii își rezervă dreptul de a modifica sau de a 

schimba prezentul Mecanism Oficial (denumit în continuare Mecanism), prin întocmirea unui 

act adițional. 

 

ART. 2 DURATA CAMPANIEI ȘI ARIA DE DESFĂȘURARE 

(1) Campania este organizată și desfasurată în conformitate cu prevederile prezentului 

Mecanism Oficial, de catre Organizator în perioada 05.10.2018-19.10.2018, pe site-ul liniei de 

business Parkomatic, din cadrul Companiei Aluterm Group: www.parkomatic.ro, precum și în 

cadrul Târgului Expo Trafic, desfășurat în perioada 18.10.2018-19.10.2018, în incinta 

Centrului Expozițional Romexpo, București. 

(2) Campania se desfășoară pe teritorul României. 

  

ART. 3 PREMIILE CAMPANIEI. DREPTUL DE PARTICIPARE LA CAMPANIE  

(1) Toți participanții care s-au înscris în mod valabil și sunt eligibili conform prevederilor 

prezentului Regulament vor primi în mod automat și garantat un voucher în valoare de 500 eur. 

Voucher-ul poate fi folosit doar de către titularul acestuia, în urma încheierii unui contract de 

furnizare cu societatea Aluterm Group SRL, în calitate de furnizor, având ca și obiect sistemul 

de parking Parkomatic, urmând ca titularul voucherului să beneficieze de o reducere din prețul 

comenzii reprezentând contravaloarea în lei de la cursul valutar BNR de la data utilizării 

voucher-ului, a sumei de 500 eur.  

http://www.parkomatic.ro/


(2) Voucherul poate fi folosit o singură dată, sub condiția încheierii unui contract de furnizare 

pentru sistemul de parking Parkomatic, cel târziu până la data de 01 mai 2019.  

(3) Campania se adresează persoanelor juridice și instituțiilor publice, cu sediul în Romania si 

care primesc invitația oficială din partea Companiei noastre la sediul companiei sau instituției 

publice pe care o reprezintă și participă la Campanie în termenii si condițiile din prezentul 

Regulament (4) Organizatorul își rezervă dreptul de a înlătura orice tentativă de fraudă prin 

restricționarea accesului de a participa la această Campanie a persoanelor care încearcă să 

fraudeze.  

(5) Participarea la această Campanie implică cunoașterea și acceptarea integrală, expresă și 

neechivocă a prezentului Regulament.  

(6) Organizatorul nu își asumă responsabilitatea pentru Participații care nu îndeplinesc 

condițiile de participare la Campanie menționate în prezentul Regulament și/sau care au accesat 

website-ul aferent Campaniei înainte și/sau după încheierea Perioadei acesteia. 

 

ART. 4. REGULAMENTUL CAMPANIEI  

(1)  Campania se va derula conform cu prevederile prezentului Mecanism Oficial, acesta fiind 

obligatoriu pentru toți Participanții.  

(2) Regulamentul Campaniei este disponibil cu titlu gratuit pe Perioada Campaniei pe site-ul 

Organizatorului www.parkomatic.ro. 

(3)  Organizatorul își rezervă dreptul de a completa și/sau schimba prezentul Regulament pe 

parcursul derulării Campaniei, completarea și/sau modificarea urmând a fi aduse la cunoștința 

publicului prin modalitățile prevăzute la alin. (2) din prezentul articol. 

 

ART.5 MECANISMUL DE DESFASURARE A CAMPANIEI  

(1)  Pentru a participa la aceasta Campanie –companiile și instituțiile publice vor primi la 

sediul legal o informare despre campanie și condițiile de participare, sub forma unui plic fizic, 

compus din invitația oficială, tichetul Parkomatic și un comunicat oficial despre modul de 

desfășurare al campaniei, din partea companiei ALUTERM GROUP S.R.L.  

Participanții vor fi anunțati prin informarea primită că sunt invitați din partea companiei  

ALUTERM GROUP S.R.L., prin linia de business Parkomatic, dedicată managementului 

http://www.parkomatic.ro/


locurilor de parcare să participe la Târgul Expo Trafic 2018, iar pentru a participa trebuie să 

acceseze site-ul: www.parkomatic.ro, pagina dedicată campaniei “Parkomatic – Expo Trafic 

2018”, și să valideze tichetul Parkomatic, primit în plicul oficial. De asemenea, participanții 

sunt informați că dacă se vor înscrie pe site-ul https://www.parkomatic.ro/expo-trafic, vor 

primi un voucher în valoare de 500 de euro. Voucher-ul este decontabil la o comandă de soluții 

de management al parcărilor PARKOMATC până la 01.05.2019. După completarea 

formularului, se va transmite pe adresa de e-mail furnizată în formular, un voucher în valoare 

de 500 euro. Voucher-ul se poate solicita completând formularul de pe site până la 19 octombrie 

2018. 

 La această campanie pot participa și persoane care află de campanie din Promovarea 

Campaniei pe rețelele Sociale și prin rețeaua de Publicitate Google Ads – Search și Display 

Advertising. 

Acești participanți pot solicita informații despre campanie pe site-ul nostru, prin trimiterea unui 

e-mail, în pagina de Contact, de pe site-ul https://www.parkomatic.ro/expo-trafic/. 

Dacă doresc să se înscrie pot face acest lucru completând formularul dedicat campaniei. Toate 

celelalte condiții de înscriere, obținere a voucher-ului și a premiului sunt identice cu cele pentru 

participanții care primesc invitația în format fizic, la sediul companiei sau instituției publice pe 

care o reprezintă.  

(2) Pentru a fi eligibili la obținerea voucher-ului în valoare de 500 euro - Participanții trebuie 

să intre pe site-ul www.parkomatic.ro, pe pagina dedicată campaniei Parkomati – Expo Trafic 

2018, unde vor completa formularul disponibil pe această pagina web următoarele câmpuri: 

NUMELE ȘI PRENUMELE  REPREZENTANTULUI COMPANIEI, COMPANIE/ 

INSTITUȚIE PUBLICĂ, NR. DE TELEFON, ADRESĂ DE E-MAIL. Participanții sunt 

informați, totodată, că, dacă vor participa la Expo Trafic 2018, în perioada 18.10.2018-

19.10.2018, la Romexpo și se vor prezenta cu tichetul Parkomatic primit, intrarea va fi gratuită 

și vor primi un cadou din partea companie noastre, fără a fi dezvăluit acest cadou. În momentul 

în care participanții completează acest formular și apasă pe butonul TRIMITE, datele 

completate de aceștia vor ajunge pe adresa de e-mail: marketing@aluterm.ro. De pe adresa de 

e-mail marketing@aluterm.ro vor primi pe adresa de e-mail completată în formular, în format 

imagine jpeg, voucher-ul în valoare de 500 de euro, cu codul FIIPARKOMATIC. 

 

ART. 6 CONDITII DE VALIDITATE 

http://www.parkomatic.ro/
http://www.parkomatic.ro/
mailto:marketing@aluterm.ro
mailto:marketing@aluterm.ro


(1) Sunt validați pentru acordarea voucher-ului în valoare de 500 euro, acei participanți care 

vor completa datele care au caracter obligatoriu (mentionate la punctul 5.2), în formular-ul de 

pe site (Nume și Prenume al reprezentantului, Companie/ Instituție Publică, Nr. De telefon, 

Adresă de E-mail). 

(2) Sunt validați pentru acordarea unui cadou din partea liniei de business Parkomatic, a 

companiei Aluterm Group, în cadrul standului Parkomatic, de la Târgul Expo Trafic 2018, 

organizat la Romexpo, toți participanții care s-au înscris pe site cu datele furnizate în formular 

(Nume și Prenume al reprezentantului, Companie/ Instituție Publică, Nr. De telefon, Adresă de 

E-mail) și prezintă la standul Parkomatic de la Expo Trafic tichetul Parkomatic. 

 

ART. 7 RESPONSABILITATE 

(1) Participarea la această Campanie implică cunoașterea și acceptarea integrală, expresă și 

neechivocă a prezentului Regulament.  

(2) Organizatorul nu este responsabil pentru eventualele incidente neprevăzute ce apar 

independent de voința sa care pot conduce la întreruperea funcționării fluxului de înscriere la 

campanie. În eventualitatea unei astfel de întreruperi, înscrierile se vor relua după rezolvarea 

incidentelor. 

  

ART. 8 - LITIGIILE ȘI LEGEA APLICABILĂ  

(1) Eventualele litigii apărute între Organizator, pe de o parte, și Participanți, pe de altă parte, 

se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care această cale nu este posibilă, litigiile vor fi 

soluționate de instanțele judecătorești române competente.  

(2) Organizatorul este îndreptățit să ia toate măsurile necesare în caz de tentative de fraudă a 

sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestei Campanii.  

ART. 9. – PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

Organizatorul prelucreaza datele cu caracter personal furnizate prin completarea formularului 

de inscriere la Campanie. 

Organizatorul se obligă să păstreze confidenţialitatea datelor personale ale reprezentanților 

participanţilor persoane juridice şi să nu le dezvăluie terţilor fără consimţământul scris al 



persoanelor vizate, în conformitate cu prevederile Legii 190/2018, a Regulamentul General de 

Protectia a Datelor 2016/679 și normele legale aplicabile. Datele personale furnizate de 

participanți nu vor fi procesate sau introduse de organizator sau de altă persoană în vreo bază 

de date fără acordul participanţilor la activitatea promoțională, aceste date fiind necesare numai 

şi exclusiv pentru identificarea şi anunţarea câştigătorilor campaniei. 

Datele personale vor fi stocate exclusiv pe perioada necesară desfășurării campaniei și acordării 

premiilor, precum și pentru o perioadă de 10 ani de la finalizarea campaniei.  

În conformitate cu prevederile Legii nr. 190/2018 aveți dreptul de a accesa datele cu caracter 

personal, de a solicita rectificarea sau ștergerea acestora sau restricționarea prelucrării precum 

și dreptul de a vă ompune prelucrării, de a solicita portabilitatea datelor sau de a vă adresa cu 

o plângere Autorității de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal 

(www.dataprotection.ro), în condițiile legii.  

Prezentele articole se completeaza cu prevederile politicii de confidențialitate Aluterm are 

poate fi acesată aici: https://www.aluterm.ro/wp-content/uploads/2018/06/Politica-de-

confidentialitate_Aluterm-1.jpeg 

Organizatorul nu își asumă răspunderea cu privire la corectitudinea sau legalitatea datelor ce 

ne-au fost comunicate prin completarea formularului de înscrisere, această răspundere revenind 

exclusiv persoanelor care le-au furnizat și care garantează că au fost autorizați pentru utilizarea 

acestora.  

ART. 10. – ALTE CLAUZE 

 

 Deciziile Organizatorului privind campania sunt finale și aplicabile tuturor participanților.  

 

ART. 11. - ANEXE 

 

(1) Text de informare pe care particinții îl vor primi în format fizic, în plic, de la compania  

ALUTERM GROUP S.R.L., prin subcontractorii firme de curierat. 

 


