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Regulamentul Oficial al Campaniei 

„Studiu GRATUIT de lumină naturală pentru mansarda ta!” 

 

 

1. Organizatorul campaniei 

Campania VELUX „Studiu GRATUIT de lumină naturală pentru mansarda ta!” este organizată 

de către S.C. VELUX România S.R.L., cu sediul în Brașov, Str. Turnului nr. 5, Coresi Business Park, 

Clădirea T42, Modul A3, cod 500152, județul Brașov, înregistrată la Registrul Comerțului Brașov sub 

nr. J08/1287/1997, având CUI 9434380, atribut fiscal RO, numită în continuare „Organizator”. 

 

Regulamentul Oficial a fost elaborat în conformitate cu legile din România, fiind disponibil pe 

perioada campaniei pe site-ul https://www.velux.ro/inspiratie/lumina-naturala Organizatorul își 

rezervă dreptul de a schimba Regulamentul Oficial, iar modificările vor intra în vigoare după un 

anunț public făcut anterior pe site-ul https://www.velux.ro/inspiratie/lumina-naturala. 

 

2. Durata campaniei 

2.1 Campania VELUX „Studiu GRATUIT de lumină naturală pentru mansarda ta!” se 

desfășoară în perioada 1 mai 2020 - 30 iunie 2020.  

 

3. Beneficiile oferite în cadrul campaniei 

3.1 Organizatorul oferă un studiu gratuit, personalizat, de lumina naturală aplicat pe proiectul 

fiecărui participant care dorește să afle care este cantitatea de lumină naturală existentă în  

mansarda sa.  

 

4. Dreptul de participare 

4.1 La Campania VELUX „Studiu GRATUIT de lumină naturală pentru mansarda ta!” pot participa 

persoanele fizice sau juridice, ca și consumatori finali, cu domiciliul sau cu sediul pe teritoriul 

României care au în plan: 

- mansardare la bloc 

- casă nouă cu mansardă în constructie 

- casă cu mansardă în curs de renovare 

- casă cu pod nelocuit, care poate fi transformată în mansardă  

Nu pot participa angajații companiei VELUX România, precum și membrii familiilor acestora (copii, 

părinți, frați/surori, soț/soție). 

 

4.2 Persoanele juridice care participă la această campanie, vor beneficia de studiul de lumină 

naturală prin reprezentanții legali/convenționali desemnați de către acestea pe perioada desfăsurării 

campaniei și respectând preverderile stabilite la art. 5 intitulat „Mecanismul campaniei 

promoționale”. 

 

4.3. Pentru mai multă claritate, persoanele juridice vor beneficia de studiul de lumină naturală prin 

persoana fizică desemnată de către aceasta potrivit regulamentului. 

 

5. Mecanismul campaniei  

Pentru a putea solicita studiul de lumină naturală, Participanții trebuie să completeze integral 

formularul disponibil la adresa https://www.velux.ro/inspiratie/lumina-naturala și să respecte 

condițiile specificate în secțiunea 4 la prezentul Regulament. 

 

Organizatorul oferă participanților, gratuit, un studiu de lumină naturală, personalizat, pentru toate 

cererile plasate pe site-ul https://www.velux.ro/inspiratie/lumina-naturala, începând cu data de 1 

mai 2020, orele 00:00:01 și până în data de 30 iunie 2020, orele 23:59:59.  
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Pentru a accesa studiul de lumină naturală, participantul trebuie să completeze formularul de cerere 

de pe site-ul https://www.velux.ro/inspiratie/lumina-naturala, iar în interval de 3 zile lucrătoare de 

la plasarea cererii va fi contactat telefonic de către specialiștii VELUX în lumină naturală.  

 

Participantul va primi rezultatele studiului într-un interval de 10 zile calendaristice de la data la care 

specialiștii VELUX au colectat toate datele tehnice de la acesta pentru a efectua studiul. În cazul în 

care numărul de cereri este foarte mare. Organizatorul își rezervă dreptul de a prelungi termenul de 

livrare al studiului cu încă 5 zile calendaristice, dar nu mai târziu de 15 zile calendaristice de la data 

la care participanul a furnizat toate datele necesare efectuării studiului.  

 

Rezultatul studiului de lumină naturală va fi prezentat participantului de către un specialist VELUX, 

fie telefonic, fie prin video call sau prin orice formă care va fi acceptă de către acesta.  

 

Organizatorul îți rezervă dreptul de a efectua studiul exclusiv cu ajutorul unui instrument profesional 

de simulare a luminii naturale denumit “Daylight Visualizer”, produs marca VELUX, folosit pentru 

crearea, analiza și vizualizarea iluminării naturale în interiorul locuințelor. Pentru un exemplu 

accesează link-ul: https://www.velux.com/article/2016/daylight-visualizer. 

 

5. Protecția datelor personale 

Prin accesarea studiului prin campania VELUX „Studiu GRATUIT de lumină naturală pentru 

mansarda ta!” participanții sunt de acord să se conformeze și să respecte prevederile obligatorii ale 

prezentului regulament și își exprimă acordul ca datele personale (nume, prenume, oraș, județ, 

număr telefon mobil, tip proiect) să fie prelucrate de compania VELUX România pe parcursul 

campaniei. 

 

Organizatorul se obligă ca datele personale să nu fie difuzate către terți, decât pentru scopul 

declarat - acela de a livra produsele/serviciile sale la adresa participantului. Părțile implicate în 

campanie (Distribuitorul și Organizatorul) se obligă să protejeze datele personale primite pe 

parcursul desfășurării acesteia în mod adecvat și folosind mijloacele tehnice și organizatorice 

corespunzătoare, astfel încât să asigure protecția adecvată a acestor date, în conformitate cu 

legislația aplicabilă, mai ales protecția împotriva pierderii, distrugerii, furtului, alterării sau prelucrării 

accidentale sau ilegale. Tuturor clienților la campanie le sunt garantate drepturile în conformitate cu 

Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind 

protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind 

libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE.  

 

Pentru întrebări suplimentare cu privire la exercitarea drepturilor, vă rugăm să trimiteți o solicitare 

la adresa de e-mail protectiadatelor@velux.com si să accesati Politica de confidențialitate și Termenii 

si condițiile generale ale VELUX Romania SRL pe www.velux.ro. 

 

6. Litigii 

Orice potenţial litigiu între Organizator şi participanţii la această campanie va fi soluţionat pe cale 

amiabilă sau, dacă nu este posibil, de către tribunalele competente din România. Orice reclamație se 

va face în scris, în termen de 5 zile lucrătoare de la data la care evenimentul cauzator de prejudicii 

s-a cunoscut sau trebuia să fie cunoscut. 

 

7. Încetarea campaniei 

Campania „Studiu GRATUIT de lumină naturală pentru mansarda ta!” poate fi întreruptă în 

caz de forţă majoră sau în cazul unei decizii unilaterale luate de către Organizator, anunţată în 

prealabil pe site-ul https://www.velux.ro/inspiratie/lumina-naturala. 
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8. Regulamentul campaniei 

Regulamentul campaniei „Studiu GRATUIT de lumină naturală pentru mansarda ta!” este 

disponibil pe site-ul https://www.velux.ro/inspiratie/lumina-naturala începând cu 1 mai 2020 sau 

poate fi solicitat Organizatorului. Participarea la această campanie implică obligativitatea respectării 

tuturor prevederilor prezentului Regulament. Pentru informații suplimentare cu privire la 

Regulamentul Oficial, trimite întrebările tale la adresa distribuitor@velux.com. 

 

 

 

S.C. VELUX ROMÂNIA S.R.L. 

Noemi Ritea, 

Manager General 

 

 

https://www.velux.ro/inspiratie/lumina-naturala

