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ANUL MESERIAȘULUI 
Echipați-vă pentru performanță!  

Mecanism 

 

2018 este anul meseriașului la Rareș Construct Sibiu.  

 

Inițiem acest program pentru meseriașii care ne-au devenit clienți în 
cei 13 de activitate și pentru cei care ne vor deveni clienți de acum 
înainte. 
 
Am ales pentru dumneavoastră premii de calitate, care să vă ușureze 
munca. Știm că sunteți mândri de calitatea lucrărilor pe care le faceți 
și am observant că sunteți atenți la calitatea produselor cu care 
lucrați.  Suntem siguri că v-ar bucura să folosiți unelte de calitate, 
care să vă ușureze munca și să vă scurteze timpul de lucru.  
 
Promoția se desfășoară în perioada 1 iunie – 31 august 2018 și constă 
în cadouri oferite meseriașilor independenți, în funcție de valoarea 
achizițiilor făcute la magazinul Rareș Construct din Sibiu. 
 
1. Se completază acest talon de înscriere și se semnează un 

formular de acceptare de folosire a datelor personale în scopul 
de a verifica identitatea câștigătorului și pentru a outea anunța 
câștigătorul să vină să ridice premiul. 

2. Suma se cumulează din unul sau mai multe bonuri fiscale / facturi, indiferent ce produse achiziționează în 
perioada promoției. 

3. La fiecare achiziție, vânzătorul înscrie pe acest talon: nr și data bonului fiscal, precum și suma achiziționată 
și semnează. Clientul trebuie să păstreze bonurile fiscale/facturile, pentru validare atunci când vine să își ia 
premiul. 

4. Fiecare client poate accesa această promoție doar de două ori. Altfel spus, indiferent de valoarea 
achizițiilor, nu poate primi mai mult de 2 premii (obiecte) pe durata promoției, iar cele două premii nu pot 
fi identice. 

5. Premiul se acordă în termen de maxim 15 zile lucrătoare din momentul în care clientul a acumulat suma 
necesară pentru premiul dorit.  

6. La predarea premiului se face un proces-verbal de predare-primire, care va fi semnat de fiecare parte.  
7. Talonul validat de vânzător după ce a verificat bonurile și a semnat pentru validare, trebuie păstrat la 

sediul Rareș Construct. 
 

Premii 
Premiile se acordă fără tragere la sorți, în funcție de suma achiziționată pe durata promoției. 

 

Nr. 
Valoare achiziție la  
preț de raft cu TVA 

Premiu 

1 50.000 lei GRÖNE EasySpray 19 - Mașină pentru vopsit fără aer (airless) 

2 13.000 lei GRÖNE GWG 7-225 RB - Mașină pentru șlefuit gips-carton 

3 8.000 lei GRÖNE GIDV 1100 RL - Mașină de găurit cu percuție 
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Forța majoră și cazul fortuit 

a) Forța majoră este orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil și inevitabil, eveniment care 
nu poate fi controlat, remediat sau prevăzut de către organizator, ivit din motive independente de 
voința sa, a cărui apariție pune pe acesta din urmă în imposibilitatea de a-și îndeplini obligațiile 
asumate prin regulament.  

b) Cazul fortuit este un eveniment care nu poate fi prevăzut și nici împiedicat de către cel care ar fi fost 
chemat să răspundă dacă evenimentul nu s-ar fi produs.  

c) Dacă intervine o situație de forță majoră sau caz fortuit, care împiedică sau întârzie total sau parțial 
executarea și continuarea Programului ”Anul meseriașului”, organizatorul va fi exonerat de 
răspunderea privind îndeplinirea obligațiilor sale pentru perioada în care această îndeplinire va fi 
împiedicată sau  
întârziată conform art. 1351, 1352 și 1533 din Codul Civil, și pentru prejudiciile cauzate în condițiile art. 
1355 alin 2 din Codul Civil.  

d) Dacă organizatorul invocă o situație care împiedică sau întârzie total sau parțial executarea și 
continuarea Programului ”Anul meseriașului”, este obligat să comunice participanților existența 
acesteia în termen de 5 zile lucrătoare. 

e) Prezentul Program poate înceta la momentul ajungerii la finalul termenului de desfășurare, în cazul 

apariției unui eveniment ce constituie forța majoră sau caz fortuit, ori în cazul schimbării cadrului 

legislativ.  

Alte reglementări  
a) Prin semnarea talonului de înscriere, clientul acceptă implicit să respecte și să se conformeze tuturor 

prevederilor, termenilor și condițiilor prezentului mecanism.  
b) Rareș Construct  își rezervă dreptul de a modifica datele și durata Programului și va face public acest 

lucru.  
c) Reclamațiile cu privire la premiile câștigate, efectuate după data de semnare a proceselor verbale de 

predare-primire ale premiilor nu vor fi luate în considerare și nu vor fi responsabilitatea Rareș 
Construct.  

d) În caz de tentative sau fraudă a sistemului, abuz sau orice acte de natură a afecta imaginea Rareș 
Construct, acesta îș rezervă dreptul de a lua toate măsurile necesare pentru remedierea situației 
apărute.  

e) Rareș Construct va lua toate măsurile necesare pentru desfășurarea campaniei promoționale în 
condițiile normale conform celor prezentate, însă nu își asumă răspunderea pentru eventualele 
nemulțumiri, contestații ale participanțiilor, care nu vizează încălcări ale cadrului legislativ în vigoare.  

 

Protecția datelor personale 
Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter 
personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată și ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea 
datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, SC Rareș Construct 
SRL va administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le 
furnizați prin semnarea talonului de înscriere. Scopul colectării datelor este de a confirma identitatea 
câștigătorului în momentul acordării premiului, anunțarea datei la care poate fi ridicat premiul, eventuale 
modificări de regulament și anunțarea oricărui eveniment (forță majoră, caz fortuit) care ar putea influența 
desfășurarea programului. La încheierea programului ”Anul meseriașului” datele dumneavoastră nu vor mai fi 
folosite în niciun fel. Beneficiați de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor, dreptul de a nu fi supus 
unei decizii individuale și dreptul de a vă adresa justiției. Totodată, aveți dreptul să vă opuneți prelucrării 
datelor personale care vă privesc și să solicitați ștergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi vă puteți 
adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată trimisă pe adresa societății sau la adresa de e-mail a societății 
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(info@raresconstruct.ro), care poate fi găsită și pe pagina de contact pe www.raresconstruct.ro. Trebuie însă 
precizat că, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare, datele dumneavoastră personale nu pot fi 
șterse din documentele financiare, fiscale și de gestiune emise de societate, aceste prelucrări având caracter 
obligatoriu, iar Legea nr. 677/2001 prevede excluderea dreptului de opoziție în acest caz. Dacă unele din datele 
despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm sa ne informați cât mai curând posibil. 
 

Securitatea datelor personale 
Datele dumneavoastră personale vor fi folosite de SC RAREȘ CONSTRUCT SRL numai în scopul declarat în cadrul 
acestui mechanism, în conformitate cu prevederile legale. SC RAREȘ CONSTRUCT SRL se obligă să nu facă 
publice și să nu vândă informații referitoare la datele dumneavoastră personale. Datele personale pot fi 
transmise autorităților în drept să verifice tranzacțiile comerciale, numai la solicitarea justificată a acestora. 


