
Regulamentul Acvatic Club pentru promoția 
RECÂȘTIGĂ CONTROLUL ASUPRA PLANIFICĂRII TIMPULUI” 

15.11.2021-15.12.2021 
 
I.Organizator 
I.1. Organizatorul promoției este Acvatic Club S.R.L. societate română, 
cu sediul în București, Str. Delea Nouă, nr. 15, Sector 3, înregistrată la 
Registrul Comerțului sub nr. J40/10405/2013, cod de identificare fiscală 
32150863, reprezentată legal prin doamna Carmen Dumitru în calitate 
de Adminstrator. 
Scopul prezentei promoții este acela de a atrage NOI clienți la 
Acvatic Club (denumit in cele ce urmează”Organizator”), care să 
achiziționeze abonamente de educatie acvatica beneficiind de una 
din cele 3 oferte: 
 
- OFERTA DOUBLE TIME: 399 LEI AVANS din prețul tipului de  
abonament standard de 4 sedințe de educație acvatică cu instructor 
individual, ales și perioadă dublă de valabilitate, respectiv 8 săptămâni; 
 
- OFERTA MOORNING TIME: valabilă la plata integrala, oferă reducere 
15% din prețul standard pentru abonamentul de 4 sedințe de educație 
acvatică cu instructor individual, alături de perioadă dublă de valabilitate, 
respectiv 8 săptămâni; ședințele se pot programa de luni până vineri în 
intervalul orar 9-15 . 
 
- OFERTA EVENING TIME: valabilă la plata integrala, oferă reducere 
15% din prețul standard pentru abonamentul de 4 sedințe de educație 
acvatică cu instructor individual, alături de perioadă dublă de valabilitate, 
respectiv 8 săptămâni; ședințele se pot programa de luni până vineri în 
intervalul orar 15-21 sau în zilele de weekend, între 9-15. 
Un părinte poate alege doar una din oferte pentru copilul/copiii săi .  
Pentru toate cele 3 variante de oferte există posibilitatea de 
începere a abonamentului oricând până la 01.03.2022. 
 
Menționăm că această promoție NU se cumulează cu alte oferte în 
vigoare din cadrul clubului (reducerea de fidelitate, reducerea pentru al 
doilea copil, reducerea de revenire), parintele având dreptul de a decide 
și achita oferta preferată pentru copilul său. Se poate achizitiona o 
singură ofertă pe numele unui copil. 
 
II. Durata promoției: 15.11.2021-15.12.2021 
 



III. Drept de participare 
III.1 La prezenta promoție pot participa toți cei care îndeplinesc simultan 
următoarele condiții: 
-   NU au deținut un abonament activ în cadrul clubului în ultimele 3 luni; 
- aleg să respecte termenele contractului standard și regulamentul 
promotiei;  
- pun la dispoziția clubului analizele medicale solicitate, inclusiv 
certificatul verde pentru însotitorul copilului. 
 
III. 2. Nu au dreptul de a participa la această promoție: părinții ce dețin 
deja abonamente active sau cei care au deținut în perioada august – 
octombrie 2021 abonamente active. 
 
IV. Informarea participanților conform Legii nr.677/2001 
Conform prevederilor Legii nr.677/2001, participanții au acces gratuit la 
datele personale colectate sau prelucrate de Organizator, printr-o cerere 
scrisă, datată şi semnată, adresată Acvatic Club, la adresa Delea Nouă, 
nr. 15, Sector 3.  
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 conformă 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 căror 
prelucrare nu este conformă 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 dezvaluite unor terți 
într-un asemenea scop. 
 
V. Prelucrarea datelor cu caracter personal 
V.1. Cine prelucrează datele și în ce scop? 
Operatorul și responsabilul pentru prelucrarea datelor dvs. cu caracter 
personal este Acvatic Club, cu adresa la Delea Nouă, nr. 15, sector 3. 
Prelucrăm datele dvs. în scopul înscrierii și accesării de catre dvs a 
ofertei promoționale „RECÂȘTIGĂ CONTROLUL ASUPRA 
PLANIFICĂRII TIMPULUI”. 
 



V.2. Ce date prelucrăm și care este temeiul de prelucrare? 
Pentru îndeplinirea scopurilor, putem prelucra următoarele date: nume, 
prenume, nr. de telefon, adresa de e-mail, nume copil, data naștere 
copil, semnătura dvs. În anumite condiții, pentru emitere factura fiscala 
putem prelucra CNP sau seria și numărul de buletin.  
Aceste date sunt prelucrate în baza unei relații contractuale dintre 
Acvatic Club și dvs. care are la bază regulamentul promoției. Pentru a 
respecta obligațiile noastre din regulament, trebuie să prelucrăm datele 
dvs. conform obligațiilor legale.  
V.3. Cât timp stocăm datele dvs.? 
Datele colectate vor fi stocate maximum 6 luni de la finalizarea 
promoției.  
Vom păstra datele dvs. pentru o perioadă mai lungă de timp în cazul în 
care avem o obligație legală de stocare a datelor sau dacă avem un 
interes legitim justificat (de ex. litigiu în instanță).  
V.4. Unde ajung datele dvs.? 
Pentru organizarea viitoarelor promoții/tombole/concursuri, anumite 
departamente interne pot accesa datele dvs: echipa de digital marketing, 
recepția clubului care se ocupă de informarea evenimentelor.  
De asemenea, putem utiliza subcontractanți care acționează conform 
instrucțiunilor noastre, de exemplu, în scopul organizării 
tombolei/concursului, stocării datelor sau mentenanței sistemelor.  
V.5. Care sunt drepturile dvs.? 
Puteți solicita să consultați, să rectificați, să ștergeți și să restricționați 
prelucrarea datele dvs. personale. În anumite condiții, vă puteți opune 
prelucrării sau puteți solicita transferarea datelor dvs. către o altă 
entitate decât Acvatic Club SRL. Dacă prelucrarea este bazată pe 
consimțământul dvs., aveți opțiunea să vă retrageți consimțământul în 
orice moment. 
Pentru a vă exercita oricare din aceste drepturi, puteți trimite un e-mail la 
adresa: contact@acvaticbebeclub.ro sau la sediul nostru.   
În plus, aveți dreptul să vă adresați cu o sesizare către Autoritatea de 
supraveghere a datelor (www.dataprotection.ro) în legătură cu 
prelucrarea datelor dvs. personale. 
VI. Prezentul Regulament este la dispoziția oricărei persoane sau 
autorități interesate, putând fi consultat gratuit la recepția de la sediul 
Acvatic Bebe Club și/sau pe site-ul www.acvaticbebeclub.ro . 
 



VI. Participarea la campania promoțională implică obligativitatea 
respectării prevederilor prezentului Regulament si a contractului 
standard de prestări servicii a clubului. 
 
VII. Prin participarea la prezenta promoție, participanții sunt de acord ca: 
- Prin alegerea uneia din oferte vă exprimați acordul pentru plata 
întregii sume corespunzatoare ofertei alese, fără posibilitate de 
restituire a banilor de catre club, dupa expirarea perioadei de 5 zile 
de la data achiziției;  
- solicitarea de restituire a sumei achitate, în termenul celor 5 zile de 
la achiziție se va face în baza unei notificări scrise și trimise la 
adresa de mail: contact@acvaticbebeclub.ro ; 
- în cazul solicitarii unei modificari ulterioare cu privire la tipul de 
abonament ales, se vor aplica tarifele standard ; 
- de la data achiziției aveți la dispoziție până la 01.03.2022 pentru 
începerea celor 4 sedințe si plata sumei restante (în cazul achitării 
avansului de 399 lei); 
Depășirea acestui termen duce la anularea și pierderea valabilității 
abonamentului, fără posibilitatea extinderii valabilității sau 
returnarea sumei achitate;  
 
VIII. Dispoziții finale 
VIII. 1. Orice contestație va fi depusă la recepția Acvatic Club sau pe 
mail la adresa contact@acvaticbebeclub.ro. Contestațiile vor fi 
soluționate în termen de 72 de ore. 
VIII.2.În cazul în care organizarea campaniei promoționale este 
împiedicată de evenimente de forță majoră, Organizatorul își rezervă 
dreptul de a decide, după caz, încheierea, prelungirea sau amânarea 
campaniei promoționale. 
ViII. 3.Organizatorul își rezervă dreptul să modifice prezentul regulament 
prin act adițional de câte ori este necesar, cu informarea 
corespunzătoare a celor interesați și/sau a publicării actului adițional în 
incinta Acvatic Club. 
 
 
Acvatic Club      Am luat la cunoștință 
Reprezentată prin:     Nume Client ______________ 
Carmen Dumitru 
Administrator      Semnatura 
_________________ 


