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REGULAMENT OFICIAL AL CONCURSULUI Tomb

 
 
SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI
Concursul este organizat si desfasurat de SC COMPLETUR TAVEL SRL
 în Brasov, str. Merilor nr 5B9,  înregistrat
RO38346428, (denumita in continuare "Organizator"). 
 
Participantii la concurs sunt obligati sa respecte termenii si conditiile regulamentului oficial al acestuia, 
potrivit celor mentionate mai jos (denumit in continuare "Regulament Oficial").
 
Regulamentul Oficial va fi facut public 
completur/ .  
  
Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial, urmand ca 
astfel de modificari sa intre in vigoare numai
mai sus. 
 
SECTIUNEA 2. ZONA DE DESFASURARE A CONCURSULUI
Concursul este organizat si se desfasoara pe intreg ter
30.09.2022. Pentru obtinerea de informatii suplimentare va rog sa contactati organizatorul pe intreaga 
durata a concursului, potrivit celor mentionate in Sectiunea 3 de mai jos.
 
SECTIUNEA 3. DURATA CONCURSULUI
Concursul va fi lansat la data de 10.07.2
Concursul se va desfasura in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.
 
SECTIUNEA 4. MECANISMUL CONCURSULUI
Participantii la concurs trebuie sa ofere datele personale (nume, prenume, adresa, telefon, adresa e
mail). 
 
Participarea la concurs este conditionata de
Premiile vor fi acordate prin tragere la sorti in data de 1
online si castigatorii vor fi afisati pe pagina 
Pentru a putea participa la Concurs, este necesar ca cei 
SHARE public postării de concurs, s
unei persoane cu care au călătorit. 
 
Premiile acordate nu se pot converti in bani.  Premiile nu pot fi folosite decat de titularul/castigatorul 
premiului. 
 
Premiile acordate in cadrul campaniei sunt:

1. Voucher in valoare de 1000 ron; voucherul poate fi utilizat 
cazare cu mic dejun. Acesta va putea
CompleTur pana la 31.12.2022, cu data
30.04.2023.  

2. Troler Lamonza Uptown, 55 cm x 37 cm x 22 cm, albastru, in valoare de 345.99 ron.
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REGULAMENT OFICIAL AL CONCURSULUI Tombola “Share vacanța ta cu CompleT

ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI
organizat si desfasurat de SC COMPLETUR TAVEL SRL, cu sediul social 

înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J8/2824/2017, avand CUI 
, (denumita in continuare "Organizator").  

sunt obligati sa respecte termenii si conditiile regulamentului oficial al acestuia, 
potrivit celor mentionate mai jos (denumit in continuare "Regulament Oficial"). 

Regulamentul Oficial va fi facut public pe site-ul https://www.completur.ro/concurs-share

Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial, urmand ca 
astfel de modificari sa intre in vigoare numai dupa prezentarea acestor modificari pe site

ZONA DE DESFASURARE A CONCURSULUI 
Concursul este organizat si se desfasoara pe intreg teritoriul Romaniei, in perioada 10.07.2022 

informatii suplimentare va rog sa contactati organizatorul pe intreaga 
durata a concursului, potrivit celor mentionate in Sectiunea 3 de mai jos. 

DURATA CONCURSULUI 
.07.2022 ora 00:01 si va dura pana la data de 30.09.2022

Concursul se va desfasura in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.

MECANISMUL CONCURSULUI 
Participantii la concurs trebuie sa ofere datele personale (nume, prenume, adresa, telefon, adresa e

concurs este conditionata de durata perioadei mai sus mentionate. 
Premiile vor fi acordate prin tragere la sorti in data de 12 octombrie 2022. Tragerile se vor efectua 
online si castigatorii vor fi afisati pe pagina https://www.facebook.com/completur.ro . 
Pentru a putea participa la Concurs, este necesar ca cei inscrisi sa dea #LIKE paginii @complet

rii de concurs, să lase în comentarii o poză dintr-o vacanță cu CompleTur 

Premiile acordate nu se pot converti in bani.  Premiile nu pot fi folosite decat de titularul/castigatorul 

Premiile acordate in cadrul campaniei sunt: 
de 1000 ron; voucherul poate fi utilizat doar pentru achizitia 

cazare cu mic dejun. Acesta va putea fi folosit pentru o rezervare unica, efectuata prin agentia 
eTur pana la 31.12.2022, cu data de calatorie cuprinsa in interval

Troler Lamonza Uptown, 55 cm x 37 cm x 22 cm, albastru, in valoare de 345.99 ron.
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ța ta cu CompleTur" 

ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI 
, cu sediul social  

ului sub nr. J8/2824/2017, avand CUI 

sunt obligati sa respecte termenii si conditiile regulamentului oficial al acestuia,  

share-vacanta-ta-cu-

Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial, urmand ca 
dupa prezentarea acestor modificari pe site-urile mentionate 

.07.2022 – 
informatii suplimentare va rog sa contactati organizatorul pe intreaga 

.2022, ora 23:59. 
Concursul se va desfasura in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial. 

Participantii la concurs trebuie sa ofere datele personale (nume, prenume, adresa, telefon, adresa e- 

octombrie 2022. Tragerile se vor efectua  

inscrisi sa dea #LIKE paginii @completur.ro , 
cu CompleTur și #TAG   

Premiile acordate nu se pot converti in bani.  Premiile nu pot fi folosite decat de titularul/castigatorul  

pentru achizitia de servicii de 
efectuata prin agentia 

intervalul 13.10.2022 – 

Troler Lamonza Uptown, 55 cm x 37 cm x 22 cm, albastru, in valoare de 345.99 ron. 
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3. Baterie externa, Baseus Bipow Digital Display, 20.

La primirea premiilor, castigatorii vor completa un proces verbal de predare
Castigatorul se obliga sa mentioneze pe Procesul verbal de predare
prevederilor Codului Fiscal (conform caruia platitorii de v
impozitelor, au obligatia sa depuna o declaratie privind calcularea si retinerea impozitului pentru fiecare 
beneficiar de venit, la organul fiscal competent, pana la data de 25 a fiecarei luni urmatoare lunii in car
fost predat premiul catre castigator) codul sau numeric personal din cartea de identitate si sa predea o 
copie a actului sau de identitate. In cazul in care un castigator refuza sa indice codul sau numeric personal 
sau sa predea o copie a actului sau 
decazut din drepturile de a reclama acest premiu.
 
SECTIUNEA 5. TAXE 
Platitorul premiilor, in speta SC COMPL|ETUR TRAVEL SRL
vireze impozitul datorat pentru veniturile obtinute de catre câstigatori in conformitate cu Legea 571/2003 
privind codul fiscal, orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu acestea, 
fiind in sarcina exclusiva a câstigatorului.
Orice alte cheltuieli care nu sunt acoperite in mod specific de acest Regulament vor fi suportate de catre 
castigator. 
In acest sens, in baza prevederilor Codului Fiscal (conform caruia platitorii de venituri, cu regim de 
retinere la sursa a impozitelor, au obligatia sa 
impozitului pentru fiecare beneficiar de venit, la organul fiscal competent, pana la data de 25 a fiecarei 
luni urmatoare lunii in care a fost predat premiul catre castigator), castigatorii premiilor vor 
Reprezentantului Organizatorului o copie a actului de identitate.
 
SECTIUNEA 6. PROCEDURA PENTRU REVENDICAREA, VALIDAREA SI PRIMIREA 
PREMIILOR 
Toti castigatorii extrasi prin tragere la sorti, conform celor mentionate in sectiunea 4, vor fi contacta
de catre Organizator conform informatiilor furnizate de catre participanti. De as
castigatorilor vor fi postate pe pagina de 
revendicate prin trimiterea unui mail la 
extragerii. Premiile nerevendicate se anuleaza.
Toate taxele de expeditie a premiilor vor fi suportate de Organizator.
 
SECTIUNEA 7. RESPONSABILITATE
Prin participarea la concurs, toti participantii si eventualii castigatori sunt de acord si se obliga sa respecte 
si sa se conformeze tuturor cerintelor si conditiilor impuse de Organizator prin prezentul Regulament 
Oficial, nerespectarea acestora atragand
eventualilor castigatori.  
Organizatorul nu are nici o obligatie de a intretine corespondenta cu solicitantii unor revendicari 
necastigatoare ce apar ulterior acordarii efective a premiilor. 
 
SECTIUNEA 8. DREPTUL DE PARTICIPARE
Concursul este deschis participarii tuturor persoanelor fizice/juridice cu domiciliul/ resedinta in Romania 
aflati in baza de date a Organizatorului si care sunt clientii acestuia cat si clientilor noi care achizitioneaza 
unul dintre produsele comercializate de catre Organizator pe intreaga perioada a Concursului.
Nu pot participa la Concurs angajatii Organizatorului concursului, precum si a membrilor familiilor 
acestora (copii, parinti, sot/ sotie). 
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seus Bipow Digital Display, 20.000mAh, 15W, neagra, in valoare

La primirea premiilor, castigatorii vor completa un proces verbal de predare-primire al premiului. 
Castigatorul se obliga sa mentioneze pe Procesul verbal de predare-primire al premiului, in baza 
prevederilor Codului Fiscal (conform caruia platitorii de venituri, cu regim de retinere la sursa a 
impozitelor, au obligatia sa depuna o declaratie privind calcularea si retinerea impozitului pentru fiecare 
beneficiar de venit, la organul fiscal competent, pana la data de 25 a fiecarei luni urmatoare lunii in car
fost predat premiul catre castigator) codul sau numeric personal din cartea de identitate si sa predea o 
copie a actului sau de identitate. In cazul in care un castigator refuza sa indice codul sau numeric personal 
sau sa predea o copie a actului sau de identitate, nu ii va fi inmanat premiul castigat, el urmand a fi 
decazut din drepturile de a reclama acest premiu. 

atitorul premiilor, in speta SC COMPL|ETUR TRAVEL SRL se obliga sa calculeze, sa retina si sa 
t pentru veniturile obtinute de catre câstigatori in conformitate cu Legea 571/2003 

privind codul fiscal, orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu acestea, 
fiind in sarcina exclusiva a câstigatorului. 

tuieli care nu sunt acoperite in mod specific de acest Regulament vor fi suportate de catre 

In acest sens, in baza prevederilor Codului Fiscal (conform caruia platitorii de venituri, cu regim de 
retinere la sursa a impozitelor, au obligatia sa depuna o declaratie privind calcularea si retinerea 
impozitului pentru fiecare beneficiar de venit, la organul fiscal competent, pana la data de 25 a fiecarei 
luni urmatoare lunii in care a fost predat premiul catre castigator), castigatorii premiilor vor 
Reprezentantului Organizatorului o copie a actului de identitate. 

PROCEDURA PENTRU REVENDICAREA, VALIDAREA SI PRIMIREA 

Toti castigatorii extrasi prin tragere la sorti, conform celor mentionate in sectiunea 4, vor fi contacta
de catre Organizator conform informatiilor furnizate de catre participanti. De as

pagina de https://www.facebook.com/completur.ro . Premiile vor putea fi 
revendicate prin trimiterea unui mail la contact@completur.ro, in termen de 30 (treizeci) zile de la data 
extragerii. Premiile nerevendicate se anuleaza. 
Toate taxele de expeditie a premiilor vor fi suportate de Organizator. 

RESPONSABILITATE 
Prin participarea la concurs, toti participantii si eventualii castigatori sunt de acord si se obliga sa respecte 
si sa se conformeze tuturor cerintelor si conditiilor impuse de Organizator prin prezentul Regulament 
Oficial, nerespectarea acestora atragand raspunderea personala si exclusiva a participantilor si 

Organizatorul nu are nici o obligatie de a intretine corespondenta cu solicitantii unor revendicari 
necastigatoare ce apar ulterior acordarii efective a premiilor.  

DREPTUL DE PARTICIPARE 
Concursul este deschis participarii tuturor persoanelor fizice/juridice cu domiciliul/ resedinta in Romania 
aflati in baza de date a Organizatorului si care sunt clientii acestuia cat si clientilor noi care achizitioneaza 

l dintre produsele comercializate de catre Organizator pe intreaga perioada a Concursului.
Nu pot participa la Concurs angajatii Organizatorului concursului, precum si a membrilor familiilor 

IBAN (EUR) : RO47BTRLEURCRT0418744001 
Banca: BANCA TRANSILVANIA  
IBAN (RON) : RO97BTRLRONCRT0418744001  
Banca: BANCA TRANSILVANIA  

contact@completur.ro 

000mAh, 15W, neagra, in valoare de 99.90 ron. 

primire al premiului.  
primire al premiului, in baza 

enituri, cu regim de retinere la sursa a 
impozitelor, au obligatia sa depuna o declaratie privind calcularea si retinerea impozitului pentru fiecare 
beneficiar de venit, la organul fiscal competent, pana la data de 25 a fiecarei luni urmatoare lunii in care a  
fost predat premiul catre castigator) codul sau numeric personal din cartea de identitate si sa predea o 
copie a actului sau de identitate. In cazul in care un castigator refuza sa indice codul sau numeric personal 

de identitate, nu ii va fi inmanat premiul castigat, el urmand a fi 

se obliga sa calculeze, sa retina si sa 
t pentru veniturile obtinute de catre câstigatori in conformitate cu Legea 571/2003  

privind codul fiscal, orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu acestea, 

tuieli care nu sunt acoperite in mod specific de acest Regulament vor fi suportate de catre 

In acest sens, in baza prevederilor Codului Fiscal (conform caruia platitorii de venituri, cu regim de 
depuna o declaratie privind calcularea si retinerea 

impozitului pentru fiecare beneficiar de venit, la organul fiscal competent, pana la data de 25 a fiecarei 
luni urmatoare lunii in care a fost predat premiul catre castigator), castigatorii premiilor vor inmana 

PROCEDURA PENTRU REVENDICAREA, VALIDAREA SI PRIMIREA  

Toti castigatorii extrasi prin tragere la sorti, conform celor mentionate in sectiunea 4, vor fi contactati 
de catre Organizator conform informatiilor furnizate de catre participanti. De asemenea, numele 

. Premiile vor putea fi 
, in termen de 30 (treizeci) zile de la data 

Prin participarea la concurs, toti participantii si eventualii castigatori sunt de acord si se obliga sa respecte 
si sa se conformeze tuturor cerintelor si conditiilor impuse de Organizator prin prezentul Regulament 

raspunderea personala si exclusiva a participantilor si  

Organizatorul nu are nici o obligatie de a intretine corespondenta cu solicitantii unor revendicari 

Concursul este deschis participarii tuturor persoanelor fizice/juridice cu domiciliul/ resedinta in Romania 
aflati in baza de date a Organizatorului si care sunt clientii acestuia cat si clientilor noi care achizitioneaza 

l dintre produsele comercializate de catre Organizator pe intreaga perioada a Concursului. 
Nu pot participa la Concurs angajatii Organizatorului concursului, precum si a membrilor familiilor 
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Inmanarea premiilor poate fi un eveniment public. Participarea la concurs constituie acordul ca numele 
castigatorilor si fotografiile lor sa poata fi facute publice si utilizate gratuit in materiale audio, foto si 
video de catre Organizator.  
Participanții cesioneaza Organizatorulu
fotografiilor realizate. Cesiunea este exclusiva, nelimitata in timp si spatiu. Organizatorul va putea folosi 
fotografiile oricand prin orice mijloace de comunicare in masa: presa scrisa,
internet si marketing direct. 
 
SECTIUNEA 9. PROTECTIA DATELOR PERSONALE
Prin participarea la prezentul Concurs, participantii/castigatorii sunt de acord ca datele cu caracter 
personal (nume, prenume, adresa, numar de telefon fix si/s
Organizator. Prin comunicarea datelor cu caracter personal i
prin Regulament, consumatorii i
Regulamentului s ̧i îşi exprima ̆ acordul expres s
intre i ̂n baza de date a Organizatorului i
confidenţialitatea datelor cu caracter personal ale tuturor Participant
câs ̧tigătorului, Organizatorul va asigura acestuia dreptul de acces, dreptul de informare, dreptul de 
intervenţie asupra datelor şi dreptul de opozit
pentru protect ̧ia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal s
a acestor date, publicata ̆ in Monitorul Oficial nr. 790 din 12 decembrie 2001 s
aplicarea acesteia. Pentru exercitarea acestor drepturi, Particip
mail contact@completur.ro o cerere i
caracter personal colectate i ̂n cadrul acestei Campanii nu vor fi dezva
partenerilor contractuali implicat ̧
trebuie să respecte obligat ̧iile impuse de legislat
Câştigătorii, prin acceptul premiului, sunt de acord 
care Organizatorul le poate folosi ȋn mediul online 
In conformitate cu Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor 
cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata si ale Legii nr. 506/2004 
privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor 
electronice, Organizatorul are obligatia de a administ
specificate, datele personale ale participantilor la concurs. De asemenea, Organizatorul este obligat sa faca 
publice numele castigatorilor si castigurile acordate in cadrul acestui concurs. 
Lista castigatorilor va fi afisata pe pagina de Facebook , in conformitate cu prevederile 
Sectiunii 4 a prezentului Regulament oficial. Organizatorul se obliga de asemenea sa respecte prevederile 
Legii nr. 677/2001, privind protectia datelor personale stocate pe
Organizatorul se angajeaza sa pastreze confidentialitatea datelor personale ale participantilor/ 
castigatorilor la prezentul concurs si sa le utilizeze conform prezentului Regulament Oficial si legislatiei 
in vigoare. 
Participantii la concurs, in calitate de persoane vizate, au, conform Legii 677/ 2001, urmatoarele 
drepturi: dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, 
dreptul de interventie asupra datelor, dreptul
 
SECTIUNEA 10. INCETAREA CONCURSULUI
Prezentul concurs poate inceta numai in cazul producerii unui eveniment ce constituie forta majora, 
inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive indepe
prezentul concurs. 
 
SECTIUNEA 11. LITIGII 
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fi un eveniment public. Participarea la concurs constituie acordul ca numele 
castigatorilor si fotografiile lor sa poata fi facute publice si utilizate gratuit in materiale audio, foto si 

ții cesioneaza Organizatorului drepturile patrimoniale din utilizarea drepturilor de autor asupra 
fotografiilor realizate. Cesiunea este exclusiva, nelimitata in timp si spatiu. Organizatorul va putea folosi 
fotografiile oricand prin orice mijloace de comunicare in masa: presa scrisa, televiziune, radio, 

PROTECTIA DATELOR PERSONALE 
Prin participarea la prezentul Concurs, participantii/castigatorii sunt de acord ca datele cu caracter 
personal (nume, prenume, adresa, numar de telefon fix si/sau mobil, e-mail) sa fie prelucrate de 

Prin comunicarea datelor cu caracter personal i ̂n modalităţile indicate i
prin Regulament, consumatorii i ̂nscrişi în Campanie sunt de acord cu toate prevederile 

acordul expres şi neechivoc, ca datele lor cu caracter personal sa
n baza de date a Organizatorului i ̂n vederea inscrierii in concurs. Organizatorul garanteaza

ialitatea datelor cu caracter personal ale tuturor Participant ̧ilor. La cererea expresa
torului, Organizatorul va asigura acestuia dreptul de acces, dreptul de informare, dreptul de 

i dreptul de opozit ̧ie, în conformitate cu dispozit ̧iile Legii nr. 677/2001 
persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal s

in Monitorul Oficial nr. 790 din 12 decembrie 2001 s ̧i normelor emise i
aplicarea acesteia. Pentru exercitarea acestor drepturi, Participanţii vor trimite Organizatorului pe 

o cerere întocmită i ̂n formă scrisă, datată şi semnata
n cadrul acestei Campanii nu vor fi dezva ̆luite catre tert

partenerilor contractuali implicat ̧i în desfăs ̧urarea Campaniei şi a cazurilor în care Organizatorul 
iile impuse de legislaţia în vigoare.  

Câştigătorii, prin acceptul premiului, sunt de acord sa transmită ulterior fotografii cu premiul câştigat, pe 
ȋn mediul online şi pe paginile sociale proprii. 

In conformitate cu Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor 
ersonal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata si ale Legii nr. 506/2004 

privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor 
electronice, Organizatorul are obligatia de a administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile 
specificate, datele personale ale participantilor la concurs. De asemenea, Organizatorul este obligat sa faca 
publice numele castigatorilor si castigurile acordate in cadrul acestui concurs.  

stigatorilor va fi afisata pe pagina de Facebook , in conformitate cu prevederile  
Sectiunii 4 a prezentului Regulament oficial. Organizatorul se obliga de asemenea sa respecte prevederile 
Legii nr. 677/2001, privind protectia datelor personale stocate pe durata concursului. Ca atare, 
Organizatorul se angajeaza sa pastreze confidentialitatea datelor personale ale participantilor/ 
castigatorilor la prezentul concurs si sa le utilizeze conform prezentului Regulament Oficial si legislatiei 

Participantii la concurs, in calitate de persoane vizate, au, conform Legii 677/ 2001, urmatoarele 
drepturi: dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, 
dreptul de interventie asupra datelor, dreptul de opozitie si dreptul de a se adresa justitiei.

INCETAREA CONCURSULUI 
Prezentul concurs poate inceta numai in cazul producerii unui eveniment ce constituie forta majora, 
inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a continua 
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fi un eveniment public. Participarea la concurs constituie acordul ca numele 
castigatorilor si fotografiile lor sa poata fi facute publice si utilizate gratuit in materiale audio, foto si 

i drepturile patrimoniale din utilizarea drepturilor de autor asupra 
fotografiilor realizate. Cesiunea este exclusiva, nelimitata in timp si spatiu. Organizatorul va putea folosi 

televiziune, radio,  

Prin participarea la prezentul Concurs, participantii/castigatorii sunt de acord ca datele cu caracter  
mail) sa fie prelucrate de  

ile indicate în mod expres 
n Campanie sunt de acord cu toate prevederile 

i neechivoc, ca datele lor cu caracter personal sa ̆ 
n vederea inscrierii in concurs. Organizatorul garanteaza ̆ 

r. La cererea expresă a 
torului, Organizatorul va asigura acestuia dreptul de acces, dreptul de informare, dreptul de 

iile Legii nr. 677/2001 
persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal s ̧i libera circulaţie 

i normelor emise în 
ii vor trimite Organizatorului pe 

i semnată. Datele cu 
catre terţi, cu excepţia 

n care Organizatorul 

sa transmită ulterior fotografii cu premiul câştigat, pe 

In conformitate cu Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor  
ersonal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata si ale Legii nr. 506/2004  

privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor  
ra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile  

specificate, datele personale ale participantilor la concurs. De asemenea, Organizatorul este obligat sa faca  

 
Sectiunii 4 a prezentului Regulament oficial. Organizatorul se obliga de asemenea sa respecte prevederile  

durata concursului. Ca atare,  
Organizatorul se angajeaza sa pastreze confidentialitatea datelor personale ale participantilor/ 
castigatorilor la prezentul concurs si sa le utilizeze conform prezentului Regulament Oficial si legislatiei 

Participantii la concurs, in calitate de persoane vizate, au, conform Legii 677/ 2001, urmatoarele  
drepturi: dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale,  

de opozitie si dreptul de a se adresa justitiei. 

Prezentul concurs poate inceta numai in cazul producerii unui eveniment ce constituie forta majora,  
ndente de vointa sa, de a continua  



 
 
 

SC Completur Travel SRL     
Reg. com: J8/2824/2017     
CIF: RO38346428      
Adresa: Str. Merilor 5B9, Brasov, Jud. România  
Adresa web: www.completur.ro    
Tel: 0744291979    

Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la prezentul concurs se vor rezolva pe cale 
amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vo
romane competente. 
 
SECTIUNEA 12. REGULAMENTUL OFICIAL
Regulamentul Oficial este disponibil gratuit accesand site
vacanta-ta-cu-completur/ . Pentru informatii suplimentare privind Regulamentul oficial al concursului, va 
rugam sa trimiteti un mail la contact@completur.ro
Prin participarea la acest concurs, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor 
prevederilor, termenilor si conditiillor prezentului Regulament Oficial.

     

    IBAN (EUR) : RO47BTRLEURCRT0418744001
    Banca: BANCA TRANSILVANIA 
    IBAN (RON) : RO97BTRLRONCRT0418744001 
    Banca: BANCA TRANSILVANIA 
    Mail: contact@completur.ro

Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la prezentul concurs se vor rezolva pe cale 
amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti 

REGULAMENTUL OFICIAL 
Regulamentul Oficial este disponibil gratuit accesand site-ul https://www.completur.ro/concurs

Pentru informatii suplimentare privind Regulamentul oficial al concursului, va 
contact@completur.ro . 

a la acest concurs, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor 
prevederilor, termenilor si conditiillor prezentului Regulament Oficial. 

IBAN (EUR) : RO47BTRLEURCRT0418744001 
Banca: BANCA TRANSILVANIA  
IBAN (RON) : RO97BTRLRONCRT0418744001  
Banca: BANCA TRANSILVANIA  

contact@completur.ro 

Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la prezentul concurs se vor rezolva pe cale  
r fi solutionate de instantele judecatoresti  

https://www.completur.ro/concurs-share-
Pentru informatii suplimentare privind Regulamentul oficial al concursului, va 

a la acest concurs, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor  


