REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE
„[Castiga 2 vouchere de 50 de lei la Marty - Facebook]”
ART. 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI
Organizatorul campaniei „Castiga vouchere de 50 de lei la Marty - Facebook” (denumita in continuare
“Campania”) este societatea POLUS TRANSILVANIA COMPANIE DE INVESTITII S.A, societate pe actiuni
avand sediul social in Romania, Jud.Cluj, localitatea Floresti nr.492-500, cod postal 407280, inregistrata la Oficiul
Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Cluj sub numarul J12/1492/1997, avand Cod Unic de Inregistrare:
RO 9693652, denumita in cele ce urmeaza “Organizatorul.

Campania se va derula cu respectarea prevederilor cuprinse in prezentul regulament, denumit in cele ce
urmeaza “Regulamentul” si in conformitate cu prevederile Ordonantei de Guvern nr. 99/2000 privind
comercializarea produselor si serviciilor pe piata.
Termenii si conditiile prezentului Regulament, asa cum sunt prezentate mai jos, sunt obligatorii pentru
toti participantii. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica Regulamentul, aducand la cunostinta
publicului acest fapt prin publicarea anexelor sau actelor aditionale la Regulament pe site-ul https://vivoshopping.com/ro/cluj.
Aceasta activitate nu este sponsorizata, susținută sau administrată de către sau în asociere cu Facebook.
Organizatorul concursului nu realizează niciun fel de administrare a unei promoții, în sensul termenilor și
condițiilor Facebook. Această activitate este administrată exclusiv prin acțiunile participanților.
ART. 2. DURATA SI ARIA DE DESFASURARE A CAMPANIEI
Campania „Castiga 2 vouchere de 50 de lei la Marty - Facebook” consta intr-un concurs online si se va
desfasura conform prevederilor de mai jos.
Campania este organizata si se desfasoara, in perioada 05 iulie 2019, ora 17:00 - 12 iulie 2019, ora
17:00. Durata Campaniei poate fi modificata in conformitate cu art. 1 de mai sus.
Castigatorii concursului vor fi desemnati in data 15 iulie 2019. Lista castigatorilor va fi publicata pe siteul web https://vivo-shopping.com/ro/cluj in data de 15 iulie 2019 pana la ora 23:00.
Campania este organizata si se desfasoara pe pagina de Facebook VIVO! Cluj-Napoca
(https://www.facebook.com/VIVOClujNapoca /).
ART. 3. REGULAMENTUL CAMPANIEI
Regulamentul Campaniei este disponibil oricarui solicitant, in mod gratuit, pe intreaga durata a
Campaniei
in
format
electronic
pe
pagina
de
Facebook
VIVO!
Cluj-Napoca
(https://www.facebook.com/VIVOClujNapoca /)) sau pe site-ul https://vivo-shopping.com/ro/cluj.
Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Campania poate fi mediatizata in scopul informarii publicului, in
diverse locatii, prin intermediul promoterilor, precum si prin intermediul unor materiale tiparite
publicitare si/sau cu rol informativ.
1

Prin inscrierea prezenta Campanie, participantii au luat la cunostinta de continutul prezentului
Regulament si sunt de acord cu acesta.
Personalul Vivo! Cluj-Napoca NU este considerat sursă autorizată de informare.
Responsabilitatea de a lua la cunoștință regulamentul oficial revine în totalitate participanţilor.De
asemenea, toate persoanele participante trebuie să ia la cunoștință și să accepte termenii și condițiile
stabilite de platforma Facebook, legate de utilizarea acesteia, participanții fiind direct și unici răspunzători
pentru încălcarea acestor prevederi.
ART. 4. PARTICIPANTII SI DREPTUL DE PARTICIPARE
La Campania „Castiga 2 vouchere de 50 de lei la Marty - Facebook” pot participa numai persoanele
fizice, cu domiciliul sau resedinta in Romania, care poseda un act de identitate sau permis de sedere
valabil si care la data inceperii Campaniei au varsta minima de 18 ani, denumite in continuare
„Participantii”.
Pentru a participa la prezenta Campanie participantii trebuie sa detina un cont Facebook pe perioada
desfasurarii Campaniei, precum si o adresă de email validă, cu numele si prenumele real si sa respecte
prevederile prezentului Regulament.
Dacă nu aveți cont de utilizator vă puteți creea un cont la adresa: www.facebook.com.
În cazul în care username-ul nu corespunde cu numele și prenumele reale, câștigătorii anuntați sunt
obligați să furnizeze numele și prenumele real, precum și să facă dovada calității de deținător al contului
de Facebook.
VIVO! Cluj-Napoca nu își asumă responsabilitatea pentru niciun fel de informație falsă furnizată de
participanți și nici pentru prelucrarea informațiilor astfel furnizate.
La aceasta Campanie nu pot participa:
(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)
(vi)

Persoanele a caror varsta este mai mica de 18 ani de la data inscrierii in Campanie;
Persoanele juridice;
Prepusii (inclusiv, insa a fara a se limita la angajatii) Organizatorului;
Prepusii (inclusiv, insa a fara a se limita la angajatii) altor entitati implicate in organizarea si
desfasurarea prezentei Campanii;
Membrii familiilor persoanelor mentionate la punctele (ii) – (v) de mai sus (constand din
copii, parinti, sot/sotie, frate/sora/cumnat);
Orice alte persoane care nu indeplinesc criteriile prevazute de Prezentul Regulament.

Participarea la aceasta Campanie are valoare de acceptare integrala si liber consimtita a prevederilor
prezentului Regulament.
Înscrierea în activitatea promoţională se poate face doar personal.
O persoană se poate înscrie doar o singură dată la această activitate promoţională.
O persoană poate să câştige un singur premiu în cadrul prezentei activităţi promoţionale.
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ART. 5. MECANISMUL DESFASURARII CAMPANIEI
Conditii privind inscrierea valabila in Campanie
Pentru inscrierea valabila in vederea participarii la Campanie este necesara indeplinirea cumulativa a
urmatoarelor conditii:
a) Participantul trebuie sa indeplineasca conditiile de participare potrivit Art. 4 de mai sus;
b) Inscrierea la prezenta Campanie trebuie sa se realizeze in perioada 05 iulie 2019, ora 17:00 - 12
iulie 2019, ora 17:00.
Mecanismul inscrierii in Campanie
In vederea inscrierii in Campanie, Participantii trebuie sa parcurga urmatorii pasi:
a) Sa acceseze pagina de Facebook VIVO! Cluj-Napoca;
b) Sa dea share la postarea de concurs.
c) Sa lase un comentariu in cadrul postarii Organizatorului, tag-uind 1 persoana cu care ar vrea sa
mearga la Marty si sa raspunda in acelasi comentariu la intrebarea - Tu ce i-ai spune unui
prieten ca să îl convingi să vină la Marty?
Postarea
este
disponibila
pe
pagina
https://www.facebook.com/VIVOClujNapoca

de

Facebook

VIVO!

Cluj-Napoca-

Sunt descalificate automat persoanele care participă la Concurs asumându-și o identitate falsă.
Comentariile postate nu trebuie sa contina: cuvinte si/sau imagini injurioase obscene sau limbaj
licentios, afirmatii discriminatorii sau care incita la violenta, ura sau discriminare, continut pornografic
sau continut care aduce prejudicii imaginii Organizatorului, partenerilor sau a chiriașilor centrului
comercial. Organizatorul isi rezerva dreptul de a descalifica/ exclude din prezenta Campanie
comentariile postate de Participanti si care nu respecta conditiile mentionate anterior.
De asemenea, Organizatorul își rezervă dreptul de a șterge toate comentariile care nu respectă condițiile
impuse de legislația în materie sau care sunt ilegale, periculoase, malițioase, calomniatoare, obscene,
pornografice sau vulgare, defăimătoare, rasiste sau xenofobe, comentariile ce constituie o încălcare a
dreptului de autor și nici comentariile care ar putea fi considerate ca instigare la acte penale, sau ilegale
și comentariile prin care se instigă la discriminare pe baza de rasă sau origine etnică, religie,
dizabilități, vârstă sau orientare sexuală, cu caracter umilitor sau înjositor pentru aceste categorii.
Vor fi luate in considerare comentariile postate pana la data de 12.07.2019, ora 17:00.
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Desemnarea si contactarea castigatorilor
Castigatorul sau castigatorii va fi desemnat/vor fi desemnati in data de 15 iulie, în mod aleator și se vor
alege din lista participanților care îndeplinesc toate condițiile de participare menționate în prezentul
Regulament.
In vederea desemnarii castigatorilor Organizatorul va folosi platforma online www.Random.org
(„Aplicatia de desemnare a Castigatorilor”). Organizatorul va introducele in Aplicatia de desemnare a
Castigatorilor numele Participantilor sau dupa caz denumirea acestora detinuta pe platforma Facebook.
Primele 10 persoane generate din lista vor fi câștigătoare. Pentru fiecare premiu acordat Organizatorul va
desemna o rezerva in cazul in care castigatorul nu poate fi validat si nu poate intra in posesia premiului
conform prezentului Regulament. Modalitatea de desemnare a rezervei este identica cu cea de desemnare
a castigatorului. Numele castigatorilor sau denumirea acestora detinuta pe platforma Facebook va fi
publicat/publicata de catre Organizator pe pagina de website https://vivo-shopping.com/ro/cluj in data
de15.07.2019.
După postarea anunțului cu numele câștigătorilor, aceștia vor trimite un mesaj privat paginei
https://www.facebook.com/VIVOClujNapoca/ cu datele de contact (adresa de e-mail, nume, prenume,
CNP, serie si numar de act de identitate) cel tarziu pana la ora 23:00 din data de 15.07.2019.
Dacă vreunul dintre căștigători nu trimite mesajul privat până la termenul menționat anterior și/sau refuză
să primească premiul, biletele acestuia vor rămâne în proprietatea Organizatorului, castigatorul
nemaiavand posibilitatea de a emite pretentii cu privire la premii. Biletele nu se vor expedia câștigătorilor,
fiind emise doar electronic.
ART. 6. PREMIILE CAMPANIEI
Participarea la prezenta Campanie nu implica achizitia de produse sau servicii de catre Participanti.
Premiile oferite in cadrul Campaniei „Castiga 2 vouchere de 50 de lei la Marty - Facebook” constau in:
Premiu

Cantitate

[2 vouchere 50 lei]

[10]

Valoare
individuala
premii cu TVA
[100 lei]

Fiecare castigator primeste 2 vouchere in valoare de 50 de lei fiecare la Marty, iar totalul voucherelor
acordate de catre Organizator este de 20. Totalul premiilor acordate – 10.
Castigatorii nu pot obtine contravaloarea premiului in bani sau în alte obiecte, ci strict premiile
mentionate mai sus.
Intrarea in posesie a premiilor se face exclusiv prin ridicarea premiilor (2 vouchere in valoare de 50 lei
de la Marty), pana la data de 18 iulie 2019, oricand in intervalul orar 11:00-21:00, de la Biroul de
Informatii din incinta Centrului Comercial Vivo! Cluj-Napoca.
Premiile nu se expediază.
Organizatorul nu îşi asumă răspunderea de a remedia viciile, de orice natură, pe care le-ar putea avea
obiectele/serviciile ce constituie premiile.
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Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru datele furnizate de castigator care nu sunt conforme cu
realitatea, motiv pentru care acesta nu poate intra in posesia premiului. Daca se va constata ca un
castigator a furnizat date false, eronate, persoana respectiva nu va putea primi premiul iar daca l-a primit
va fi obligat sa il restituie impreuna cu orice prejudiciia cauzat Organizatorului.
Participantul este direct și unic răspunzător pentru orice prejudiciu, direct sau indirect, produs ca urmare a
postării pe internet sau publicării de orice fel a datelor biletului sau a evenimentului, inclusiv cu privire la
încălcarea drepturilor de autor.
Art. 7 RESPONSABILITATE
Dreptul de proprietate asupra premiului/premiilor apartine in exclusivitate castigatorului/castigatorilor
care indeplineste/indeplinesc conditiile impuse de Regulament.
Prezenta Campanie se desfasoara conform regulilor stabilite prin prezentul Regulament. Inscrierea in
Campanie si participarea la Campanie este raspunderea exclusiva a Participantilor. Organizatorul nu isi
asuma raspunderea pentru cazurile in care, independent de Organizator, potentialii participanti nu se pot
inscrie in cadrul Campaniei. De asemenea, Organizatorul nu este responsabil pentru nicio cauza externa,
neimputabila Organizatorului care ar putea afecta dreptul de participare la aceasta Campanie.
Organizatorul nu îşi asumă nicio responsabilitate cu privire la imposibilitatea unui câștigător de a intra în
posesia premiului si nicio eroare cu privire la datele furnizate de către căștigători sau participanți, a
modalității de utilizare a contului de Facebook de către participanți sau pierderea de către participant a
datelor de logare, blocarea adresei de e-mail a participantului sau orice alte defecțiuni referitoare la
accesarea platformei Facebook.
Organizatorul nu își asumă nicio răspundere cu privire la utilizarea premiilor, a serviciilor oferite de către
Marty sau o eventuală anulare/modificare a condițiilor de utilizare a premiilor de către emitentul acestora,
răspunderea revenind acestuia din urmă.
Organizatorul Campaniei va acorda premiul doar acelui castigator care a luat parte la Concurs, cu
respectarea fidela a prevederilor prezentului Regulament.
Organizatorul nu isi asuma raspunderea si nu va putea fi implicat sub nicio forma in disputele referitoare
la dreptul de proprietate asupra premiului/premiilor. Din momentul predarii premiului/premilor catre
castigator, Organizatorul nu mai raspunde de integritatea si calitatea acestuia.
In cazul in care Organizatorul constata, ulterior inmanarii premiului, ca Participantii castigatori nu au
indeplinit toate conditiile stipulate in prezentul Regulament, acesta isi rezerva dreptul de a-i invalida si de
a cere repunerea in situatia anterioara, prin reintrarea in posesia premiului deja inmanat sau a contravalorii
acestuia, precum si a cheltuielilor aferente suportate de Organizator in legatura sau inmanarea premiului,
daca este cazul. In aceste circumstante, Organizatorului nu-i va putea fi retinuta raspunderea si nu va
datora daune – interese pentru prejudiciu.
Organizatorul nu are nicio obligatie de a intretine corespondenta cu solicitantii unor revendicari
necastigatoare ce apar ulterior acordarii efective a premiului oferit in cadrul acestei Campanii.
Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda, abuz sau orice
alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei Campanii.
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In cazul in care sunt identificate persoane care au influentat sau care au facilitat castigarea premiului,
Organizatorul are dreptul de a cere urmarirea in instanta a respectivelor persoane, pe baza dovezilor
existente. Orice intentie de influentare a rezultatelor Concursului va avea ca rezultat eliminarea
respectivului Participant din Concurs.
Participarea la aceasta Campanie implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a
prezentului Regulament.
Organizatorul nu este responsabil pentru eventualele defectiuni tehnice ce apar independent de vointa sa
care pot conduce la intreruperea functionarii canalului de participare la Campanie. In eventualitatea unei
astfel de intreruperi, participarea se va relua dupa remedierea defectiunilor.
Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru calitatea sau viciile ascunse ale premiilor acordate in
aceasta Campanie.
Art. 8 TAXE SI IMPOZITE
Organizatorul nu este raspunzator pentru plata taxelor, impozitelor sau a altor obligatii fiscale cu exceptia
impozitului cu retinere la sursa aplicabil veniturilor individuale provenite din campanii promotionale,
impozit pe care Organizatorii sunt obligati sa il retina si sa il transfere la bugetul de stat, conform Legii
nr. 227/ 2015. Organizatorul nu isi asuma nicio responsabilitate legata de taxele si impozitele ce decurg
din realizarea transferurilor de bani catre castigatorii promotiei, dupa cum va fi cazul.
Art. 9. PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
Prin inscrierea si participarea la prezenta Campanie, Participantii declara ca sunt de acord cu prevederile
prezentului Regulament si sunt de acord ca datele lor personale sa intre in baza de date a Organizatorului
(cu datele de identificare mai sus mentionate), sa fie prelucrate si utilizate de acesta (personal ori prin
imputernicit) in scopuri precum: inmanarea premiilor castigatorilor, inregistrarea si validarea
castigatorilor Concursului, indeplinirea obligatiilor care ii revin Organizatorului in baza O.G. 99/2000
privind comercializarea produselor si serviciilor de piata si legislatiei publicitatii si realizarea interesului
legitim al operatorului prin combaterea si evitarea oricaror tipuri de fraude legate de acest Concurs.
Temeiul juridic al prelucrarii noastre este reprezentat de art. 6 alin. (1) lit. a), b) si f) din Regulamentul nr.
679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste protectia datelor cu caracter personal
(incepand cu 25 mai 2018). Organizatorul se obliga ca datele personale sa nu fie transferate in intr-un stat
care nu asigura un nivel adecvat de protectie.
Organizatorul se obliga sa respecte prevederile Legii nr. 190/2018 Regulamentului nr. 679/2016 privind
protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste protectia datelor cu caracter personal, privind protectia
datelor personale ale Participantilor stocate pe durata Concursului si ulterior acesteia. Ca atare,
Organizatorul se angajeaza sa pastreze confidentialitatea datelor personale ale Participantilor la Concurs
si sa le prelucreze conform legislatiei in vigoare. De asemenea, Datele Participantilor la Concurs nu vor fi
transferate altor categorii de destinatari.
Organizatorul va prelua si prelucra urmatoarele categorii de date:
Pentru Participanti la Campanie: contul de Facebook.
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Pentru castigatorii premiilor: numele si prenumele, seria si numarul C.I., CNP-ul, semnatura de pe
procesul-verbal de predare primire a premiului contul de Facebook vor fi prelucrate in vederea urmaririi
interesului legitim al operatorului, respectiv prevenirea si combaterea fraudelor legate de concurs si a
obligatiilor legale ce deriva din legislatia publicitatii precum si pentru indeplinirea obligatiilor fiscale,
respectiv plata impozitelor cu retinere la sursa conform Legii nr. 227/ 2015.
Participantilor la Concurs le sunt garantate drepturile prevazute de Regulamentul nr. 679/2016 privind
protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste protectia datelor cu caracter personal respectiv:
dreptul de acces la date potrivit caruia orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la
Organizator, la cerere si in mod gratuit, confirmarea faptului ca datele care ii privesc sunt sau nu sunt
prelucrate de catre Organizator.
dreptul de opozitie potrivit caruia persoana vizata are dreptul de a se opune in orice moment, din
motive intemeiate si legitime legate de situatia sa particulara, ca datele care o vizeaza sa faca obiectul
unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare.
dreptul de interventie asupra datelor potrivit caruia orice persoana vizata are dreptul de a obtine
de la Organizator, la cerere si in mod gratuit: a) dupa caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea
datelor a caror prelucrare nu este conforma legii, in special a datelor incomplete sau inexacte; b) dupa caz,
transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma legii; c) realizarea notificarii
catre terte persoane carora le-au fost dezvaluite datele, a oricarei operatiuni efectuate conform lit. a) sau
b), daca o asemenea notificare nu se dovedeste imposibila sau nu presupune un efort disproportionat fata
de interesul legitim care ar putea fi lezat.
dreptul la portabilitatea datelor persoana vizata poate solicita transmiterea datelor cu caracter
personal care o privesc intr-un format structurat, utilizat in mod frecvent si care poate fi citit in mod
automat, catre un alt operator sau catre sine;
-

dreptul de a adresa o plangere catre autoritatea de supraveghere, respectiv ANSPDCP;

dreptul de a va retrage in orice moment consimtamantul de participare la prezentul Concurs, in
orice moment, fara a afecta legalitatea prelucrarilor efectuate inainte de aceasta retragere;
Participantii nu vor fi supusi unui proces decizional automatizat (incluzand crearea de profiluri). Datele
Participantilor vor fi prelucrate pe durata campaniei si ulterior pentru o durata de 24 luni.
La cererea expresa a oricaruia dintre Participanti, Organizatorul va asigura acestuia exercitarea oricaruia
dintre drepturile prevazute mai sus. Pentru exercitarea acestor drepturi, participantii inscrisi la Campanie
vor trimite Organizatorului la adresa: Romania, Jud.Cluj, localitatea Floresti nr.492-500, cod postal
407280, o cerere intocmita in forma scrisa, datata si semnata sau electronic la adresa
marketing_cluj@vivo-shopping.com, in atentia Departamentului de Marketing VIVO! CLUJ.
Organizatorul se obliga de asemenea sa respecte toate prevederile Regulamentului nr. 679/2016 privind
protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste protectia datelor cu caracter personal, privind protectia
datelor personale stocate atat pe durata desfasurarii Concursului, cat si ulterior incheierii acesteia.
În ceea ce privește datele pe care le oferiți platformei Facebook, odată cu crearea sau/și utilizarea contului
de utilizator, vă rugăm să consultați Politica de confidențialitate Facebook.
Art. 10 LITIGII
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Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la campanie se vor rezolva pe cale amiabila,
sau in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane
competente de la sediul Organizatorului.
ART.11 INTRERUPEREA/ANULAREA CAMPANIEI
Prezenta Campanie poate inceta in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie caz de forta majora,
conform legislatiei in vigoare, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente
de vointa sa, de a continua prezenta Campanie, sau printr-o decizie unilaterală şi nemotivată a
Organizatorului.

ORGANIZATOR

DATA

POLUS TRANSILVANIA COMPANIE DE INVESTITII S.A

03.07.2019
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