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TRECI DIRECT LA TREABĂ! 
Parteneri pentru amenajări de calitate  

 

1. Organizator 

Organizatorul campaniei publicitare este Rareș Construct s.r.l., cu sediul 
declarat în Sibiu, Str. Jina nr. 3A, Jud. Sibiu, înregistrată la Oficiul 
Registrul Comerțului sub nr. J32/1659/2005, CUI RO18128950, 
reprezentată legal prin Rareș Munteanu cu funcția de Director General.   
 
2. Durata campaniei publicitare 
2.1. Campania publicitară “TRECI DIRECT LA TREABĂ!” va avea loc în 
perioada 5 martie 2021- 29 aprilie 2021. 
2.2. Campania publicitară va fi organizată și desfășurată în magazinul 
fizic Rareș Construct din Sibiu.  
 
3. Drept de participare 
3.1. Campania “TRECI DIRECT LA TREABĂ!” este accesibilă tuturor 
meseriașilor independenți (zugravi, instalatori, electricieni, faianțari 
etc.) rezidenți în România, care fac achiziții din magazinul Rareș 
Construct din Sibiu, Str. Distribuției Nr. 4. 
3.2. Organizatorul își rezervă dreptul de a face publice, în scopuri publicitare, numele, fotografiile și materialele 
filmate postate de participanții la campanie, cu acordul acestora. Prelucrarea, utilizarea și publicarea 
informațiilor de mai sus precum și a imaginii participanților la această campanie publicitară nu va fi de natură a 
crea niciun fel de obligații, inclusiv de natură financiară, în sarcina Organizatorului. 
 
4. Descrierea Premiilor Acordate  
4.1. În perioada 5 martie 2021- 29 aprilie 2021 clienții primesc, fără tragere la sorți, un pachet de materiale 
auxiliare esențiale pentru zugrăvit, pe care îl oferim cadou la achiziția a minim 30L de vopsea (pentru interior 
și/sau exterior, indiferent de brand sau culoare) din magazinul Rareș Construct din Sibiu. 
 
Clienții pot alege orice au nevoie din gama noastră de vopsele. Aici sunt menționate doar câteva dintre branduri. 

• KRAFT Brilliant – alb sau colorat în orice nuanță 

• KRAFT Master - alb sau colorat în orice nuanță 

• KRAFT Kitchen & Bathroom – vopsea pentru baie și bucătărie 

• KRAFT 4 Seasons – vopsea pentru exterior 

• SIRACO Vopsea albă de interior  
 
Setul CADOU conține:  

• 1 x trafalet (de interior sau exterior, în funcție de ce vopsea ai cumpărat) 

• 1 x tăviță cu grătar 

• 1 x rolă de hârtie pentru mascare 50 mm lățime 

• 1 x șpaclu 

• 1 x KRAFT Repair - Chit pentru reparații (400 g)  
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5. Taxe și impozite 
5.1. Orice obligaţie de natură fiscală în legătură cu premiul câştigat este în sarcina exclusivă a organizatorului. În 
cazul in care valoarea premiilor impune, Organizatorul va vira la bugetul de stat impozitul aferent premiului, 
conform prevederilor legale in vigoare. 
 
6. Informarea participanților conform Legii nr.677/2001, referitoare la protecţia persoanelor cu privire la 
prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.  
6.1. Participarea la campania “TRECI DIRECT LA TREABĂ!” în perioada 5 martie 2021- 29 aprilie 2021 implică 
obligativitatea respectării prevederilor prezentului Regulament. 
6.2. Prin participarea la prezenta campanie publicitară, participanții sunt de acord ca datele lor de identificare să 
intre în baza de date a Orzanizatorului, ale cărui date de identificare sunt menționate la punctul 1, acestea 
putând fi folosite exclusiv pentru activitățile de marketing desfășurate de societate și partenerii săi, cu 
respectarea dispozițiilor legii nr. 677/2001 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu 
caracter personal și libera circulație a acestor date. 
6.3. Conform prevederilor Legii nr.677/2001, participanții au acces gratuit la datele personale colectate sau 
prelucrate de către Organizator, printr-o cerere scrisă, datată și semnată, adresată Rareș Construct s.r.l., cu 
sediul declarat în Sibiu, Str. Jina nr. 3A, Jud. Sibiu. 
6.4. Participanții au, de asemenea, dreptul de intervenție asupra datelor personale putând, după caz, solicita 
rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea datelor a căror prelucrare nu este conforma Legii nr. 677/2001, 
în special a datelor incomplete sau inexacte. În condițiile de mai sus participanții pot, totodată, solicita 
transformarea în date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma legii, având dreptul de a se opune 
în orice moment, din motive întemeiate și legitime legate de situația particulară, ca datele care îi vizează să facă 
obiectul unei prelucrări, cu excepția cazurilor în care există dispoziții legale contrare. De asemenea, participanții 
au dreptul de a se opune în orice moment, în mod gratuit și fără nicio justificare, ca datele care îi vizează să fie 
prelucrate în scop de marketing direct, sau să fie dezvăluite unor terți într-un asemenea scop. 
 
7. Modalitatea de desfășurare  
7.1. În cadrul acestei campanii, clienții care achiziționează 30 L de vopsea în perioada 5 martie 2021- 29 aprilie 
2021 în magazinul Rareș Construct din Sibiu, str. Distribuției nr. 4, vor beneficia de pachetul de materiale auxiliare 
esențiale pentru zugrăvit, descris la punctul 4.1..  
7.2. Disponibilitate regulament – clienții vor putea citi mai multe informații despre campanie pe 
ww.raresconstruct.ro/Promoții. 
 
8. Acordarea premiilor 
8.1. Clienții vor primi pe loc pachetul de materiale, după ce au achitat costul a minim 30L vopsea.  
8.2. Pentru achiziții mai mari de 30L pe o factură, pachetul nu se schimbă. De ex., dacă un client achiziționează 
70L vopsea pe o factură, primește tot un singur pachet de materiale,  nu mai multe. 
 
9. Dispozitii finale 
9.1. Prin participarea la campania „ TRECI DIRECT LA TREABĂ!” participanții sunt de acord cu prevederile 
prezentului Regulament. 
9.2. La cererea scrisă a acestora, adresată la Rareș Construct s.r.l., cu sediul declarat în Sibiu, Str. Jina nr. 3A, Jud. 
Sibiu, se obligă să actualizeze, să șteargă și să-i informeze pe participanți despre datele lor personale prelucrate. 
9.3. În cazul în care organizarea campaniei publicitare este împiedicată de evenimente de forță majoră, 
Organizatorul își rezervă dreptul de a decide, după caz, încheierea, prelungirea sau amânarea campaniei 
publicitare. 
9.4. Organizatorul își rezervă dreptul să modifice prezentul regulament prin act adițional de câte ori este necesar, 
cu informarea corespunzatoare a celor interesați și/sau a publicarii actului adițional pe www.raresconstruct.ro. 


