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REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI  

„Migreaza la Easyhost si ai price-match in primul an” 

 

 

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI  

(1) Organizatorul campaniei „Migreaza la Easyhost si ai price-match in primul an” (denumita in 

continuare „Campania”) este EASYHOST SRL cu sediul social in Str. Soldat Stefan Velicu, nr. 43  

Sector 2, 023255, Bucureşti, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa 

Tribunalul Bucuresti sub nr.  J40/5444/2006, Cod Unic de Inregistrare RO18542039, cont RO13 

BACX 0000 0000 4183 7250, deschis la  UniCredit Tiriac Bank, Sucursala Marasesti, Bucureşti, 

inregistrata in calitate de operator pentru prelucrarea datelor cu caracter personal in Registrul 

de evidenta al Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal 

sub nr. 5590  denumita in cele ce urmeaza “Organizatorul”  

 

(2) Campania „Migreaza la Easyhost si ai price-match in primul an”, denumita in continuare 

„Campania”, se va derula sub prevederile prezentului Regulament care este obligatoriu pentru 

toti participantii. Decizia de derulare a campaniei conform regulilor din prezentul regulament 

este finala si obligatorie pentru participanti. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau 

schimba regulamentul, dar nu inainte de a anunta publicul, conform Sectiunii 4 din prezentul 

regulament.  

 

 

SECTIUNEA 2. DREPTUL DE PARTICIPARE  

(1)  La campanie pot participa persoanele fizice cu varsta de cel putin 18 ani, la data participarii, 

cu domiciliul/resedinta in Romania si persoanele juridice cu sediul social infiintat pe teritoriul 

Romaniei, cu exceptia angajatilor Easyhost SRL precum si rudele de gradul intai (copii si parinti) 

ai acestora. 

(2) Participantul trebuie sa fie detinatorul unui cont activ de gazduire, achizitionat anterior datei 

de 1 August 2017, deschis la un furnizor de gazduire cu sediul in Romania, altul decat 

Organizatorul campaniei. 

(3) Participantul va participa la prezenta Campanie publicitara luand cunostinta de conditiile 

mentionate mai sus.  

(4) Organizatorul isi rezerva dreptul de a inlatura orice tentativa de frauda prin restrictionarea 

accesului de a participa la aceasta Campanie a persoanelor care incearca sa fraudeze.  

(5) Participarea la aceasta Campanie implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si 

neechivoca a prezentului Regulament Oficial.  
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SECTIUNEA 3. DURATA SI TERITORIUL CAMPANIEI  

(1) Campania va incepe la data de 20.09.2017 si va lua sfarsit la data de 31.10.2017. Campania 

se va desfasura pe teritoriul Romaniei.  

(2) In situatia in care Organizatorul decide sa prelungeasca aceasta Campanie, acest fapt va fi 

adus la cunostinta publica in modalitatile prevazute la Art. 4.  

 

 

SECTIUNEA 4. REGULAMENTUL CAMPANIEI  

(1) Participarea la promotie implica cunoasterea si acceptarea fara obiectii a prezentului 

Regulament de catre toti participantii.  

(2) Campania “Migreaza la Easyhost si ai price-match in primul an” se va derula conform 

prevederilor prezentului Regulament, acesta fiind obligatoriu pentru toti participantii.  

(3) Regulamentul Campaniei “ Migreaza la Easyhost si ai price-match in primul an” este 

disponibil pe perioada de desfasurare a campaniei pe site-ul www.ro.easyhost.com.  

(4) Organizatorul isi rezerva dreptul de a completa si/sau schimba prezentul Regulament pe 

parcursul derularii campaniei, completarea si/sau modificarea urmand a fi aduse la cunostinta 

publicului prin modalitatile prevazute la alin. (3), din prezentul articol.  

 

 

SECTIUNEA 5. MECANISMUL DE DESFASURARE A CAMPANIEI  

(1) Pentru a beneficia de aceasta promotie, participantii trebuie sa mute cel putin un website, 

gazduit initial pe un plan de gazduire al unui alt furnizor de hosting (denumit in continuare 

Hosting Before), pe un plan de gazduire WebGarage al Organizatorului, pe o perioada de 2 ani 

de zile.  

(2) Participantii vor beneficia in urma actiunii descrise la punctul (1) de un pachet WebGararge 

la un pret redus, preț egal în primul an cu cel al vechiului pachet Hosting Before.  

Pentru a beneficia de promotie, participantii trebuie sa se mute pe planul de gazduire 

WebGarage imediat superior din punct de vedere cost lunar pachetului Hosting Before detinut 

anterior. De exemplu: 

 Un participant care detine in prezent un Hosting Before cu un cost lunar €3.95/luna va 

beneficia de oferta pentru pachetul WebGarage Essential, platind in primul an €3.95 

lunar pentru gazduire, nu €4.99, pretul de lista al WebGararge Essential. 

 Un participant care detine in prezent un Hosting Before cu un cost lunar de  

€10.95/luna va beneficia de oferta WebGarage Prime, platind in primul an €10.95 lunar 

pentru gazduire, nu €14.99 pretul de lista al WebGararge Prime. 

http://www.ro.easyhost.com/
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(3) In anul 2 de contract, pretul platit este cel de lista al produsului, afisat pe site-ul 

www.ro.easyhost.com. 

(4) Pentru a beneficia de promotie participantul trebuie sa indeplineasca cumulativ 

urmatoarele conditii: 

 Sa aiba un Hosting Before contractat anterior datei de 1 August 2017, la un furnizor de 

hosting cu sediul social in Romania, altul decat Organizatorul, fapt dovedibil prin 

punerea la dispozitie de catre participant a unei facturi fiscale emise de Vanzatorul 

Hosting Before anterior datei de 1 august 2017. 

 Sa gazduiasca site-ul mutat in baza unui contract cu titlu oneros, nu in baza unui 

contract de schimb, contract de sponsorizare sau a unui contract cu titlu gratuit. 

Planurile de gazduire Free (barter/ sponsorizare/ gratuitate) nu pot lua parte la aceasta 

promotie. 

 Titularul Hosting-ului Before (fie ca e persoana fizica sau juridica), trebuie sa fie acelasi 

cu titularul noului plan WebGararge achizitionat in cadrul acestei promotii.  

 Acelasi Participant are dreptul sa beneficieze de aceasta promotie de mai multe ori, 

atata timp cat detine planuri de gazduire multiple, si exista cate un plan singular pentru 

fiecare price-match oferit de Organizator. 

(5) Mecanismul de acces al promotiei implica contactarea Organizatorului fie prin formularul 

de contact de pe pagina promotiei, fie telefonic la numerele de telefon afisate pe site-ul 

Organizatorului. Confirmarea receptionarii promotiei se face de catre Organizator prin email, la 

adresa de email furnizata de catre Participant. 

(6) Organizatorul are dreptul de a solicita Participantului un exemplu de factura pentru 

serviciile platite la Hosting Before, emisa anterior datei de 01 august 2017, pentru a confirma 

costul lunar anterior si pentru a aplica discount-ul corespunzator pe noul plan. 

(7) Promotia „Migreaza la Easyhost si ai price-match in primul an” nu se cumuleaza cu alte 

oferte promotionale comunicate de Organizator. 

 

 SECTIUNEA 6. PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL  

Organizatorul se obliga sa respecte prevederile Legii nr. 677/2001, privind protectia datelor cu 

caracter personal. In consecinta, Organizatorul se obliga sa pastreze confidentialitatea datelor 

cu caracter personal (nume, prenume, ID, numar de telefon, adresa) ale participantilor acestei 

campanii si sa le utilizeze conform Regulamentului Oficial si legislatiei. Participantul la 

promotie, in calitate de persoana vizata, are urmatoarele drepturi in conformitate cu Legea nr. 

677/2001:  

a) dreptul la informare (Articolul 12 din Legea 677/2001) – potrivit caruia persoana vizata are 

dreptul de a obtine informatii cu privire la identitatea operatorului, a scopului in care se face 

prelucrarea datelor, precum si orice alte informatii impuse de lege;  
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b) dreptul de acces la date (Articolul 13 din Legea 677/2001) – potrivit caruia persoana vizata 

are dreptul de a obtine de la Organizator, la cerere si in mod gratuit pentru o solicitare pe an, 

confirmarea faptului ca datele lor sunt sau nu sunt prelucrate de catre Organizator;  

c) dreptul de interventie asupra datelor (Articolul 14 din Legea 677/2001) – potrivit caruia 

persoana vizata are dreptul de a obtine de la Organizator, la cerere si in mod gratuit:  

i) dupa caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare 

nu este conforma legii, in special a datelor incomplete sau inexacte;  

ii) dupa caz, transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este 

conforma legii;  

iii) notificarea catre tertii carora le-au fost dezvaluite datele, a oricarei operatiuni 

efectuate in conformitate cu litera i) si litera ii) daca aceasta notificare se dovedeste 

imposibila sau presupune un efort disproportionat fata de interesul legitim care ar 

putea fi lezat;  

d) dreptul de opozitie (Articolul 15 din Legea 677/2001) - conform caruia persoana are dreptul 

de a se opune in orice moment, in mod gratuit si fara nici o justificare, ca datele care o vizeaza 

sa fie prelucrate in scop de marketing direct, in numele operatorului sau al unui tert, sau sa fie 

dezvaluite unor terti intr-un asemenea scop, cu exceptia cazului in care acest lucru este legal; 

e) dreptul de a nu fi supus unor decizii individuale (Articolul 17 din Legea 677/2001) – potrivit 

caruia persoana are dreptul de a cere si de a obtine:  

i) retragerea sau anularea oricarei decizii care produce efecte juridice in privinta sa, 

adoptata exclusiv pe baza unei prelucrari de date cu caracter personal, efectuata prin 

mijloace automate, destinata sa evalueze unele aspecte ale personalitatii sale, precum 

competenta profesionala, credibilitatea, comportamentul sau alte asemenea aspecte;  

ii) reevaluarea oricarei alte decizii luate in privinta unei persoane, care o afecteaza in 

mod semnificativ, daca decizia a fost adoptata exclusiv pe baza unei prelucrari de date 

care intruneste conditiile prevazute la sub-paragraful 

f) dreptul de a se adresa instantei (Articolul 18 din Legea 677/2001) - conform caruia persoana 

vizata se poate adresa instantei pentru apararea drepturilor garantate prin Legea 677/2001, 

fara a aduce atingere posibilitatii de a adresa o plangere Autoritatii de Supraveghere.  

 

Daca un participant doreste ca datele sale cu caracter personal (nume, prenume, numar de 

identitate, numar de telefon, adresa) sa nu fie utilizate in scopurile precizate mai sus, sau daca 

doreste sa faca corecturi sau modificari ale informatiilor inaintate, acesta va trebui sa trimita o 

cerere scrisa, datata si semnata, la Easyhost SRL cu sediul in Str. Soldat Stefan Velicu, nr. 43  

Sector 2, 023255, Bucureşti 
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SECTIUNEA 7. INCETAREA CAMPANIEI  

Campania incepe la data de 18.09.2017 si se va incheia la data de 31.10.2017. Incetarea 

prematura a campanie se va intampla in cazul unui eveniment de forta majora - care poate 

face imposibila desfasurarea Campaniei - sau in cazul in care Organizatorul Campaniei decide 

acest lucru, dezvaluind incetarea in mod public, prin intermediul site-ului web 

www.ro.easyhost.com si printr-un act aditional semnat in aceasta privinta, care va fi incarcat 

ulterior pe site-ul web www.ro.easyhost.com.  

 

SECTIUNEA 8. LITIGII  

Eventualele litigii care apar intre Organizator si participantii la prezenta Campanie vor fi 

solutionate pe cale amiabila, iar in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi 

solutionate de instantele romane competente. 

 

SECTIUNEA 9. RESPONSABILITATE  

(1) Participarea la aceasta Campanie implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si 

neechivoca a prezentului Regulament. Organizatorul Campaniei va acorda reducerile la 

pachetele de gazduire WebGararge in conformitate cu prevederile prezentului Regulament 

Oficial.  

(2) Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru:  

- situatiile in care participantii nu pot fi contactati la numarul de telefon sau la adresa de email 

pe care l-au mentionat in formularul online de inscriere; 

- corectitudinea datelor inregistrate de participanti; 

- eventualele dispute legate de drepturile asupra numerelor de telefon inscrise in Campanie; 

- imposibilitatea participarii la aceasta Campanie, respectiv a acordarii discountului datorita 

unor cauze care nu depind direct de ei; 

 - eventualele cheltuieli suplimentare suportate de catre participanti in legatura cu aceasta 

campanie.  

 

SECTIUNEA 10. DIVERSE  

(1) In cazul in care, in urma unor verificari ulterioare, se constata ca una sau mai multe dintre 

regulile de participare nu au fost respectate de participanti, Organizatorul isi rezerva dreptul 

de a retrage discountuirle acordate. Prin participarea la campanie participantii sunt de acord si 

accepta neconditionat si in mod irevocabil prevederile prezentului regulament. In cazul in care 

organizatorii constata neindeplinirea si/sau nerespectarea de catre participanti a conditiilor 

stipulate de regulamentul oficial, acestia isi rezerva dreptul de a suspenda oricand drepturile si 

beneficiile ce revin participantului, fara alte despagubiri sau plati.  

Organizatorul promotiei isi rezerva dreptul de a modifica prezentul regulament prin intocmirea 

unui Act aditional, cu informarea corespunzatoare a celor interesati.  
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Prezentul Regulament a fost redactat si semnat astazi 15.09.2017, intr-un exemplar original si 

doua duplicate care au fost inmanate partilor. 


