
\DUPLICATj 
Regulament de participare pentru campania 

"GASESTE UN MIX CARE IT/ VINE LA FIX" 

17.09-10.10.2021 

Art. 1. ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE 

1.1 Prezenta campanie intitulată "Gaseste un mix care iti vine /afix" (,,Campania") este organizată de societatea 
comercială PK GRIZZLY SRL, cu sediul în sediul social in Bucuresti, str. Barbu Vacarescu nr. 201, biroul nr. 9, 

etaj 11, sectorul 2, inscrisa in Registrul Comertului Bucuresti cu nr. J40/3007 /2017, cod unic de înregistrare 

RO 37175931, denumită în cele ce urmează „Organizatorul". 

1.2 Participanţii la campanie sunt obligaţi sa respecte termenii si condiţiile prezentului Regulament oficial al 

campaniei (denumit in continuare „Regulament oficial,,). 

1.3 Regulamentul Campaniei este disponibil in mod gratuit oricărei persoane interesate, pe toata perioada 

campaniei, prin afişarea acestuia pe site-ul www.dambovitamall.ro, cat si la sediul Centrului Comercial 

Dambovita Mall. 

1.4 Organizatorul îşi rezervă dreptul de a completa si/sau modifica Regulamentul oficial. Completarea si/sau 

modificarea urmând a fi adusa la cunoştinţa publicului in modalităţile prevăzute la art. 1 alin. 3. 

1.5 Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Campania poate fi mediatizata in scopul informării publicului, 

inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare cu rol informativ. 

Art. 2. PERIOADA ŞI LOCUL DE DESFĂŞURARE 

2.1. Campania "Gaseste un mix care iti vine la fix" se desfăşoară în incinta Centrului Comercial Dambovita Mall 
(,,Centrul Comercial"). 

2.2 Campania va fi lansata la data de 17.09.2021 ora 10.00, ora României si va înceta la data de 10.10.2021, 
ora 22.00, in conformitate cu prevederile prezentului Regulament. în situaţia in care Organizatorul decide 
sa prelungească această campanie, acest fapt va fi adus la cunoştinţă publica in modalităţile prevăzute la 

art. 1 alin. 3. 

Art. 3. CONDIŢII DE PARTICIPARE SI PRODUSE PARTICIPANTE 

3.1 La acesta campanie participa orice fel de produse, indiferent de mărime sau sortiment, comercializate in 
incinta magazinelor care funcţionează în cadrul Centrului Comercial Dambovita Mall, cu excepţia: 

a. ţigărilor, care nu pot fi considerate produse participante la această Campanie, indiferent de modalitatea

în care sunt vândute;

b. băuturilor alcoolice, care nu pot fi considerate produse participante la această Campanie, indiferent de

modalitatea în care sunt vândute;

c. bonurile fiscale/chitanţele rezultate din tranzactii bancare, plata utilităţilor sau a abonamentelor şi

tranzacţii de tip Exchange;

d. produselor achiziţionate în regim en-gross (mai mult de 12 bucati din acelasi produs), din cadrul

hipermarket-ului Carrefour.



Produsele/produsul participante trebuie achiziţionate pe maximum 2 bonuri fiscale care să aibă valoare 
cumulata de minimum 200 lei. 

3.2 La Campanie poate participa orice persoană fizică cetăţean român, cu domiciliul sau reşedinţa în România, 
care a împlinit vârsta de 18 ani la data Campaniei şi care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii: I' 

1) a cumpărat, în perioada stipulata la art. 2.2, pe un bon fiscal sau mai multe produse in valoare de/ •
minimum 200 lei, astfel cum sunt ele descrise la art. 3.1 ;

2) se prezinta la Info Desk-ul Centrului Comercial Dambovita Mall în perioada 17.09-10.10.2021 pentru:

(i) prezentarea bonului fiscal spre validare; sunt valabile doar bonurile prezentate in ziua in care au fost
emise ;

(ii) comunicarea datelor personale de identificare către reprezentantul Organizatorului pentru a le 
introduce in aplicaţie, in vederea înscrierii la tragerea la sorti: nume, prenume, telefon, email şi
semnătură. Pentru a facilita contactarea câştigătorilor, participanţii trebuie să folosească adresa de
email şi/sau numărul de telefon folosit în mod curent în activitatea lor de zi cu zi;

(iii) semnarea în cadrul aplicaţiei în vederea înscrierii la tombola cu extragere la sorti;

3) prin participarea la acesta campanie accepta integral si liber consimţit prevederile acestui regulament.

3.3 Nu pot participa la Campanie: 
► angajaţii Organizatorului, angajaţii magazinelor din Centrul Comercial, indiferent dacă se află în 

timpul serviciului sau nu, rudele de gradul I ale angajaţilor, soţul/soţia angajatului unui magazin,
promiterii, merchandiserii, angajaţii firmelor colaboratoare precum şi rudele de gradul I ale
acestora;

► persoanele juridice, indiferent de natura acestora sau persoanele fizice autorizate (PFA);
► persoana căreia i s-a emis factură pe persoana juridică sau PFA;

3.4 în cazul în care pe bonul prezentat de către potenţialul participant la Campanie se află pachete sau cartuşe 
de ţigări ori băuturi alcoolice valoarea acestora se va scădea din valoarea totală a bonului, doar suma 
rămasă fiind luată în calcul pentru Campanie. 

3.5 Organizatorul îşi rezerva dreptul de a înlătură orice tentativa de frauda prin restricţionarea accesului la 
aceasta campanie a persoanelor care încearcă sa fraudeze. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a refuza 
acordarea premiului oricărui participant cu privire la care există suspiciuni de fraudare. Pentru clarificarea 
situaţiei, reprezentantul Organizatorului are dreptul de a solicita prezentarea produselor cumpărate 
aferente bonului / bonurilor fiscale. 

3.6 Participantul va trebui sa păstreze bonul fiscal/bonurile ce atesta achiziţionarea produselor participante la 
Campanie in original. pe toata durata campaniei. 

Art. 4. PREMIILE ACORDATE 

4.1 Premiile acordate in cadrul prezentei Campanii sunt următoarele: 
A. Premii acordate prin tragere la sorti
Prin tragere la sorti vor fi acordate in total 72 premii constând in Gift Carduri Dambovita Mall ,n valoare de
200 de lei fiecare. Vor fi acordate 3 premii in fiecare zi de campanie.

4.2 Valoarea totala a premiilor acordate in prezenta Campanie este 14.400 lei (TVA inclus). 
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4.3 

4.4 

4.5 

.,,. 

LJR 

5.1 

5.2 

În cadrul acestei Campanii, nu este posibila înlocuirea premiilor câştigate cu alte produse, contravaloarea 
acestora in bani sau cu alte beneficii. 

Organizatorul nu îşi asuma răspunderea pentru calitatea sau viciile premiilor acordate în aceasta campanie. 
Producătorul fiecărui produs sau prestatorul oricărui serviciu oferit cu titlu de premiu in cadrul Campaniei 
va re_media orice defect in cadrul perioadei de garanţie, in conformitate cu termenii si condiţiile prevăzute 
in c&tificatul de garanţie ce însoţeşte premiul respectiv. 

PentrtL intra in posesia câştigurilor, câştigătorii nu vor efectua nici o alta plata suplimentara, indiferent de 
titl

,
tes tei a 

MODUL DE DESFASURARE AL CAMPANIEI

Prezenta Campanie cuprinde un mecanism pentru premii acordate prin tragere la sorţi. 

Pentru a participa la campania cu premii acordate prin tragere la sorti, clienţii care îndeplinesc condiţiile 
mai sus menţionate la Art.3 trebuie să se prezinte la Info Desk-ul Centrului Comercial Dambovita Mall în 
ziua in care au făcut cumpărăturile, respectiv in ziua înscrisa pe bonul/ bonurile fiscale, în vederea validării 
condiţiilor de participare si inscrierii in campanie. 

5.3 Reprezentantul Organizatorului de la Info Desk-ul Centrului Comercial va valida bonul/bonurile fiscale 
prezentate de participant si va înregistra datele personale ale acestuia in aplicaţie respectiv: nume, 
prenume, telefon, e-mail. Datele vor fi înregistrate de reprezentantul Organizatorului de la punctul de 
premiere al Centrului Comercial in format electronic folosind o aplicaţie software. 

5.4 Prin semnătură digitala, clientul confirma autenticitatea informaţiilor oferite. Semnătura, alături de celelalte 
informaţii este un câmp obligatoriu si necompletarea lui atrage imposibilitatea participării la Campanie si, 
in consecinţa, imposibilitatea înscrierii la tombola. 

5.5 ln cazul in care aplicaţia de înscriere in campanie se blochează sau prezinta erori la preluarea datelor, 
participanţii vor avea obligaţia {in situaţia in care doresc înscrierea in campanie) sa aştepte reluarea 
funcţionarii acesteia pentru a se asigura ca datele au fost preluate. 

5.6 Cu un bon fiscal în valoare de 200 de lei, clientul poate participa o singură dată la Campanie. Ca atare, 
fiecare bon fiscal pe baza căruia participantul a completat talonul de tombola, va fi ştampilat de 
reprezentantul Organizatorului, cu mesajul "VALIDAT", astfel încât acesta să nu poată fi folosit a doua oară. 

5.7 Indiferent de valoarea bonurilor fiscale, în baza acestora nu pot fi acordate mai multe taloane, ci unul singur 
(Exemplu: bonurile fiscale a căror valoare este de 400 de lei nu vor da dreptul clientului la 2 taloane ci la 
unul singur). 

5.8 Acelaşi participant are dreptul la cel mult 3 inscrieri pe toata perioada campaniei „Gaseste un mix care iti 

vine la fix". 

5.9 Organizatorul este îndreptăţit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de fraudare a sistemului, 
abuz sau orice alta tentativa care ar putea afecta imaginea acestei Campanii. 

Art. 6 ACORDAREA PREMIULUI 

6.1 Premii prin tragere la sorti 

6.1.l Tragerea la sorţi a premiilor va avea loc în fiecare zi de luni din perioada campaniei (20.09.2021, 
27.09.2021, 04.10.2021, 11.10.2021) ora 12.00, prin intermediul platformei www.tragerilasorti.ro, pentru 
participantii din saptamana precedenta. 

6.1.2 La tragerea la sorţi a premiilor vor participa bonurile menţionate ca valide şi intrate în campanie, 
din care se vor extrage in total 72 de câştigători şi 72 de rezerve, cate o rezerva pentru fiecare câştigător în 
parte. Premiul va fi acordat câştigătorului cu condiţia ca acesta să nu fie invalidat ca urmare a nerespectării 
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condiţiilor prezentului Regulament. 

6.1.3 Celelalte participări valide extra ale câştigătorului de drept vor fi excluse pentru extragerea 
rezervelor, astfel încât sa nu existe un participant cu statut atât de câştigător, cat si de rezerva. De 
asemenea, in cazul rezervelor, se vor elimina celelalte participări valide a unui participant desemnat de 
rezerva pentru a avea rezerve unice. 

6.1.4 Lista cuprinzând numele si prenumele câştigătorilor va fi afişata pe site-ul www.dambovitamall.ro 

� 
si la sediul Centrului Comercial Dambovita Mall, in termen de 48 de ore de la validarea câştigătorilor, pe o 

\ perioada de 7 zile. • 

6.1.5 Premiile vor putea fi revendicate începând cu ziua urmatoare extragerii şi până în data de 26 
octombrie, de luni pana vinen, in intervalul orar 10.00 - 17 .00 

6.1.6 Câştigătorii premiilor prin tragere la sorti ai Campaniei promoţionale vor fi contactaţi în termen de 
5 zile lucrătoare, de către un reprezentant al Organizatorului, pe numărul de telefon cu care s-a înscris în 
Campanie pentru a fi validaţi. Pentru validarea câştigătorilor, participanţii extraşi prin tragere la sorti 
trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: 

• Sa poată fi contactaţi personal în termen de 5 zile lucrătoare de la data desemnării cu
titlul de câştigător: reprezentantul Organizatorului va apela câştigătorul, in cel mai scurt
timp de la extragere, pe numărul de telefon cu care s-au înregistrat în Campanie. În
situaţia în care participantul nu poate fi contactat telefonic sau nu răspunde, in ziua
respectiva, reprezentantul Organizatorului va proceda la trimiterea unui e-mail de
informare;

• La momentul la care sunt contactaţi de reprezentantul organizatorului sa răspundă si sa
confirme datele de înregistrare: nume, prenume si adresa de email.

6.1. 7 În vederea acordării premiului prin tragere la sorti, fiecare câştigător va prezenta Organizatorului 
pentru certificarea calităţii sale, următoarele documente: 

• actul de identitate aflat in termenul de valabilitate; reprezentantul Organizatorului nu va face o
copie a documentului, doar ca certifica corectitudinea datelor;

• bonul/bonurile fiscal în original, cu care s-a înscris în campanie;

Dacă informaţiile cuprinse pe bonul/bonurile şi în actul de identitate coincid cu cele înscrise pe talon, atunci 
câştigătorul va intra în posesia premiului conform prezentului Regulament. 

6.1.8 Organizatorul poate decide invalidarea câştigătorilor în cazul în care: 

a. câştigătorul nu poate fi contactat în cele 5 zile lucrătoare de la data extragerii;

b. câştigătorul refuză cu rea-credinţă ş1 nemotivat prezentarea datelor de identificare la momentul
la care este contactat telefonic; 

b. câştigătorul refuză cu rea-credinţă şi nemotivat prezentarea actului de identitate sau a
bonului/bonurilor in original; 

c. datele din actul de identitate/ datele din bonul/bonurile fiscale nu corespund cu cele oferite de
participant reprezentantului Organizatorului de la Info Desk pentru înscrierea la Campanie; 

d. câştigătorul nu respectă termenul de prezentare in vederea ridicării premiului menţionat în
cadrul art. 6.2.5; 

e. câştigătorul nu îndeplineşte oricare dintre condiţiile pentru participarea la Campanie, prevăzute
în cadrul acestui Regulament; 

f. câştigător a mai fost extras si a câştigat deja un premiu in cadrul Campaniei;
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g. câştigătorul îşi manifesta expres refuzul de a ridica premiul, verbal, prin cerere scrisa sau prin
intermediul e-mail-ului înaintat Organizatorului. 

Invalidarea câştigătorului ca urmare a nerespectării termenilor si condiţiilor prezentului Regulament duce 
la pierderea dreptului participantului câştigător de a revendica premiul. 

6.1.9 În situaţia invalidării unui câştigător, reprezentantul Organizatorului va avea dreptul sa contacteze, 
pe rân'd ş�în ordinea în care acestea au fost extrase, rezervele câştigătorului invalidat. Premiul se va acorda 
rezervei 'extrase care va fi validata preliminar conform condiţiilor prezentului Regulament aplicabile 
câştigătorului. 

6.Li"O Predarea premiului de către Organizator fiecărui câştigător al unui Premiu prin tragere la sorti se

V .'l„ 
va realiza in baza unui proces verbal semnat de Organizator si de câştigător. Din momentul predării

�remiului, Organizatorul este eliberat de orice alta obligaţie fata de câştigător. 

6.1.11 Predarea premiului poate (dar nu este obligatoriu) sa fie un eveniment public. Toate premiile 
acordate in cadrul acestei Campanii trebuie sa fie revendicate în conformitate cu prevederile prezentului 
Regulament pana in data de 26 octombrie 2021, în caz contrar premiile nerevendicate nu mai sunt datorate 
de către Organizator. Nerevendicarea premiului pana la termenul menţionat anterior atrage pierderea 
dreptului participantului câştigător de a-l revendica ulterior acestei date. 

6.1.12 Premiile acordate în cadrul extragerii, dar neatribuite datorită nerespectării condiţiilor prezentului 
regulament de către potenţialii câştigători sau de către rezervele acestora vor rămâne la dispoziţia 
Organizatorului, acesta putând decide discreţionar folosinţa si destinaţia acestora. 

6.1.13 Organizatorul nu îşi asuma responsabilitatea: 

a. erorii de imprimare sau alte erori referitoare la bonul fiscal sau in cazul in care bonul fiscal este
ilizibil; 

b. pierderea bonului fiscal ori deteriorarea ce-l face ilizibil; pentru calitatea premiilor oferite în 
cadrul acestei Campanii, garanţia şi răspunderea pentru calitate aparţinând producătorului/ furnizorului 
premiilor; 

c. pentru deteriorarea, dispariţia sau sustragerea premiilor după momentul preluării lor de către
câştigător; 

d. pentru prejudiciile suferite de către câştigători în legătură cu premiile sau daune cauzate de
către câştigători unor terţi în legătură cu premiile, ulterior momentului preluării acestora, indiferent de 
natura acestor prejudicii, incluzând dar fără a se limita la, vătămări corporale şi/sau vătămări ale sănătăţii, 
respectiv vătămări sau daune aduse patrimoniului acestora; Organizatorul este exonerat de orice 
răspundere de către câştigător, acordul de voinţă al acestuia fiind dat prin simpla participare la prezenta 
Campanie. 

Art. 7. TAXE ŞI IMPOZITE 

7.1. Orice obligaţie de natură fiscală în legatură cu premiul caştigat este în sarcina exclusivă a câştigătorului, cu 
excepţia impozitului ce trebuie reţinut la sursă conform prevederilor legale în vigoare - Titlul III din Legea 
571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările si completările ulterioare - in cazul in care acesta este 
datorat. 

7.2. Prin simpla participare la Campanie, participanţii declara ca sunt de acord cu mecanismul de impozitare 
aplicat de Organizator. 

Art.8. INCETAREA / SUSPENDAREA CAMPANIEI 
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8.1. Campania poate înceta înainte de termen, in cazul apariţiei unui eveniment ce constituie forţa majora, 
inclusiv in cazul imposibilităţii Organizatorului, din motive independente de voinţă acestuia, de a continua 

Campania sau printr-o decizie a Organizatorului. 

8.2. Campania poate fi suspendată în baza deciziei Organizatorului, decizia de suspendare fiind anunţată în 

prealabil în condiţiile Art. 1.3. 

8.3 În situaţiile avute în vedere la art. 8 alin. 1 si 2, Organizatorul nu mai are nicio obligaţie către participanţi, 

cu privire la returnarea unei sume băneşti sau plata unei sume băneşti cu titlu de despăgubire sau altele 
asemenea. încetarea înainte de termen a Campaniei urmează a fi adusa la cunoştinţă publica in modalităţile 
prevăzute la art. 1 alin. 3. 

Art.9. CONTESTATII 

9.1. Cererea scrisa, expresa si motivata, a participanţilor la prezenta Campanie, in vederea sesizării 

Organizatorului cu privire la orice nereguli constatate in desfăşurarea Campaniei sau orice nerespectări ale 

Regulamentului, poate fi depusa oricând la Biroul de Administraţie din cadrul Centrului Comercial pe durata 

Campaniei, însă nu mai târziu de ora 22.00 a zilei de 11.10.2021. Orice sesizare depusa după trecerea 

termenului de mai sus nu va mai fi luata in considerare. ln cuprinsul sesizării, participanţii vor completa si 

datele de contact (i.e. adresa / email) unde răspunsul la sesizare trebuie expediat. 

9.2. Soluţionarea contestaţiilor se va efectua in termen de maximum 30 (treizeci) de zile lucrătoare de la 

depunerea acestora. Răspunsul la sesizare va fi comunicat de către Organizator, participantului, prin posta 

sau email, la adresa indicata în sesizarea depusa. 

9.3. În cazul în care în urma unor verificări ulterioare, se constată că una sau mai multe dintre regulile de 

participare nu au fost respectate, Organizatorul îşi rezerva dreptul de a retrage premiul acordat. 

9.4. Organizatorul este îndreptăţit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a Campaniei si in 

caz de abuz din partea participanţilor. 

Art. 10 INFORMAREA PARTICIPANŢILOR CONFORM LEGII 129/2018 si REGULAMENTULUI UE 2016/679 PRIVIND 

PROTECTIA PERSOANELOR FIZICE IN CEEA CE PRIVESTE PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 
SI LIBERA CIRCULATIE A ACESTOR DATE 

10.1 Datele cu caracter personal ale participanţilor la Concurs vor fi prelucrate de către Organizator, direct sau 
prin intermediul partenerilor implicaţi în Concurs în vederea: organizării şi desfăşurării Concursului; 
desemnării şi validării câştigătorilor; atribuirii premiilor şi îndeplinirii obligaţiilor fiscale şi contabile aferente 
organizatorilor de campanii promoţionale în conformitate cu legislaţia în vigoare în materia datelor cu 
caracter personal. 

10.2 Modalitatea în care sunt prelucrate datele cu caracter personal si drepturile participanţilor sunt prezentate 
în Anexa l la prezentul Regulament - Notă de informare pentru prelucrarea datelor cu caracter personal. 

Art.11 DISPOZITII FINALE 

11.1 Participanţii la prezenta Campaniei acceptă să se conformeze întocmai acestui Regulament. Validarea si 
acordarea premiilor se va face conform prezentului Regulament. 

11.2 Eventualele litigii apărute intre Organizator, pe de o parte, si oricare dintre Participanţi, pe de alta parte, se 
vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta cale nu va fi posibila, litigiile vor fi soluţionate de 
către instanţa competenta de la sediul Organizatorului. Legea aplicabila este legea romana. 

11.3 Redactat conform modelului solicitat în mod expres de parte şi autentificat la Societatea Profesională 
Notarială - Optima Lex, din Bucureşti, într-un singur exemplar original, care va rămâne în arhiva biroului 
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notarial şi două duplicate, care nu poartă semnătura părţii, dar care au aceeaşi fartă probantă ca înscrisul 

original, dintre care unul va rămâne în arhiva biroului notarial şi un duplicat s-a eliberat părţii. 

Organizator 

PK GRIZZLY SRL, 

Prin administrator MALANCA GABRIEL 

7 



Anexa 1 

NOTĂ DE INFORMARE PENTRU PRELUCRAREA DATELOR 

CU CARACTER PERSONAL 

Noi suntem Pl( GRIZZLY SRL, cu sediul social in Bucuresti str. Barbu Vacarescu nr. 201, biroul nr. 9, etaj 11, sectorul 2, inscrisa in Registrul 
C omertului Bu resti cu nr. )40/3007/2017, cod unic de inregistrare RO 37175931, in calitate de Operator de date cu caracter personal (denumită 

� n continua�:,,Q ganizatorul", ,,noi"). 
ceastă notă de I hformare prezintă modul în care vă prelucrăm datele personale când participaţi la Campania promoţională organizată de noi în A 

p erioada 17.0!)- 0.10.2021 - .Gaseste un mix care iti vine la fix" şi descrie drepturile pe care le aveţi. 

) 
·"-'/ Ce date colectam de la dvs. 

-ir1"'cadrul Campaniei, colectăm şi prelucrăm următoarele tipuri de date cu caracter personal: 

a) Pentru Participanţii la Campanie vor fi prelucrate: 
nume, prenume, adresă de email, număr de telefon, semnătură; 

b) Pentru Câştigătorii premiilor acordate în cadrul Campaniei, în plus faţă de cele de mai sus 
semnătura (de ex: pe procesul verbal de predare-primire a premiilor). 
cod numeric personal, pentru premiile a căror valoare individuală este ma, mare de 600 lei, caz în care Organizatorul trebuie să 
îndeplinească formalităţile aferente reţinerii la sursă şi declarării impozitului, potrivit prevederilor Codului Fiscal. 

De ce colectam/prelucram datele dvs. cu caracter persana/ 

Prelucram datele cu caracter personal pentru organizarea şi desfăşurarea prezentei Campanii, pentru desemnarea şi validarea Câştigătorilor, 
pentru atribuirea premiilor şi îndeplinirea obligaţiilor fiscale şi financiar-contabile ale Organizatorulu,, precum şi pentru publicarea listelor de 
câştigători, atunci când avem obligaţia legală de a o face. 

De asemenea, în cazul în care vă exprimaţi consimţământul pentru marketing, vom folosi adresa dvs. de email sau nr. de telefon, pentru 
transmiterea de comunicări comerciale cu privire la produsele şi serviciile noastre. 

Tn baia căror temeiuri juridice prelucrăm datele dumneavoastră 

Datele dvs. vor fi prelucrate astfel: 
Datele furnizate de Participanti şi Câştigători în vederea înscrierii la Campanie şi pentru livrarea premiilor sunt prelucrate în temeiul 
executării unui contract {acceptarea termenilor şi condiţiilor Regulamentului Campaniei echivalează cu semnarea unui contract): 
CNP-ul ş, alte date ale câştigătorilor care sunt prelucrate in vederea efectuării formalităţilor necesare pentru re!inerea la sursa si 
plata impozitelor aferente câştigului sunt prelucrate în temeiul obligaţiilor legale aplicabile, potrivit Codului fiscal; 
Publicarea listei câştigătorilor este efectuată în temeiul obligaţiei legale a Organizatorului de a publica astfel de liste, potrivit legislaţiei 
privind organizarea de promoţii şi concursuri/loterii publicitare; 
Datele rezultate din efectuarea de verificări privind validarea înscrierii participanţilor sunt prelucrate în temeiul interesului legitim al 
Operatorului pentru a organiza si desfăşura Campania; 

. Păstrarea datelor ulterior încheierii Campaniei şi înmânării premiilor reprezintă o prelucrare în temeiul interesului legitim al 
Operatorului, pentru a putea dovedi desfăşurarea Campaniei şi acordarea premiilor, precum si in temeiul obligaţiilor legale aferente 
legislaţiei financiar- contabile ce impune păstrarea documentelor contabile pentru o anumită perioadă; 
În cazul în care v-aţ, exprimat acordul pentru transmiterea de comunicări comerciale (marketing), temeiul acestei prelucrări va fi 
consimţământul dvs. 

Cât timp vom păstra datele 

Datele personale ale Participanţilor declaraţi necâştigători vor fi stocate timp de 60 de zile de la încheierea Campaniei. Datele cu caracter 
personal ale câştigătorilor vor fi păstrate conform prevederilor legale aplicabile in materie financiar-contabila, respectiv 10 (zece) ani de la data 
încheierii exerciţiului financiar în care a avut loc Campania. 

În cazul în care avem obligaţia de a publica liste ale câştigătorilor, acestea vor fi menţinute timp de maxim 30 de zile de la pubiicare. 

Convorbirile telefonice care conţin date personale ale participanţilor la Campanie vor fi stocate atât cat este necesar pentru îndeplinirea 
scopurilor pentru care au fost colectate, cu respectarea procedurilor interne privind retenţia datelor, dar nu mai mult de 3 ani de la data 
colectării acestora. 

Datele aferente activităţii de marketing (adresă de email si/sau nr. de telefon) vor fi păstrate până la retragerea consimţământului dvs. sau timp 
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de 2 an, de la ult,ma camunicare cu dvs 

La exporarea penoade1 de stocare a datelor cu caracter personal, Operatorul va şterge/ distruge aceste date de pe m1Jloacele de prelucrare 51 
stocare, impunând Împutem,c1ţ1lor obl1ga\11 srm,lare 

. Cui deZW/u/m datele, dvs. peiitirrale 

. . 

Detv�luirea datelorln grupul nostru de societăţi 
/-_. 

Datele dvs personale pot fi d1str1bu1te către orice altă soc,etate care este membră a grupului nostru. în cai ul în care cons,derăm că aCeit \ucru 
este în interesul nostru leg1t1m pentru scopuri administrative interne sau pentru aud1t,area şi mon,tom,irea proceselor noastre interne / 

Accesul la datele dvs personale este l,m,tat numa, la ace, angaJal• cărora le sunt necesare acele informaţi, pentru scopur, profes,onale, ş{<dte 
persoane num,te de aceştia pentru îndeplmirea unor samn1, în special angaJaţ1 de la departamentele de IT ş, securotate \ 
Dezvăluirea datelor către terţi 

,!J, 
Vom dezvălui partea necesară don datele personale numai in măsura în care sunt necesare ŞI numa, următoarelor categoni de terţ,. "� 

:,•q1,
dacă este colul, soc1etăţ11 care ne furn,1ează serv,cu de org;imiare JI promovMe de evenimente (promoten c;ire colectează datelt 
în numele Orgam1atorulu1, colaboratori) 

. soc1etăţ1 care furn12ea1ă produse s, serv<CII Operatoruluo sau 1mputern,c,ţ1lor acestuia, cum ar ft furnizor, de sistemP IT s, furn1zor11 
de serv,c,r de asistenta aferenţi 

• cunen 1mpl1cat1 în livrarea prem11lor 
. alte ent1tăţ1 cum ar f• autontăţ, de reglementare, contabol,. auditori, avocaţ, sau alţ, experţ, extern,, ,n cazul ,n care act,v,tJtea lor

necesită aceste informaţu. 

De asemenea, vom mai dezvdlu, datele dvs personale unor terţi în următoarele s1tuaţ11: 

. în cazul în care ne sol1citaţ1 sau ne da\1 acordul în acest sens; 
• persoanelor care pot demonstra că deţm autoritatea legală de a acpona în numele dvs , 
• în cazul în care este interesul nostru leg,t,m să facem acest lucru pentru a admm1stra, extmde sau de,volta act,v,t�tea comercială 

(ex. în cacul in care societatea noastră, sau o parte substanţrală din bunurile sale. este ach1z1ţ1onată de un terţ, s1tuaţ1e în care datele 
personale pe care soc,etatea noastră le deţine vor consHtu1 unele dintre dct,vele transferate); 

• în ca,ul in care avem obhgaţ,a de a deivălu, datele dvs. personale pentru a respecta o obhga\1e legală, orice sol1c1tare leeală dm 
partea autorităţilor, ş, după cum poate deveni necesar pentru a îndephn, anumite cermţe de secuntate naţ,onală sau de aplicare a 
legu sau a de preven, anumite act1v,tăţ1 ilegale, 

• pentru a rdspunde oricăror pretenţi i, pentru a ne proteJil drepturile noastre sau ale unul tert. pentru a proteja siguranţa or1căre1 
persoane sau pentru a preveni once activitate ilegală, sau

• pentru a proteJa drepturile, Propnetă\1le sau siguranţa noastră, a angaJaţ,lor noştri. a chenţ,lor să,, a furmwrilor sau a altor persoane 

Restricţii legate de utilizarea datelor personale de către destinatari 

Ter\11 cărora le punem la d1spoz,ţ1e 1nformaţ,1le dvs personale în scopu.role menţionate mai sus sunt hm1taţ1 lprin lege sau pr,n contract) cu 
pr,we la modul Ln care pot folos, d;itele dvs. personale pentru scopunle specifice pe care le-am rdent,ficat no, Întotdeauna ne vom a s igura că 
oricăror ter\1 cărora le dtvulgăm voluntar mformaţ11le dvs personale sunt ,u puş1 obhgoţ11lorde conf1denţ1ahtate ;;, securitate în acord cu prezenta 
notă de informare ş, leg1sla\1a apl,cab>lă (pentru evitarea duboilor, acest lucru nu se poate ap!ir:a acolo unde divulgarea nu este dem,a noastră) 

Cu except1a celor detailate moi sus, noi nu vom divulga vreunu, terţ ŞI cu atât ma, pu\111 comemal,ia vreo parte dm datele dvs personale fără a 
vă anunţa, sau, dacă este carnl, fără a obţine în prealabil cons,mţământul dvs. 

. c� _dmpwrf aveţi_ 
• • 

. • 

Dreptul de a vă retrage consimţământul: in cazul prelucrăr,lor de date efectuate în baza consrmţământulw dumneavoastră, vă putet1 retrage 
cons:mţământul în once moment fărd ca acest lucru să afecteze prelucrarea anterioară sau rela\ia dumneavoastră cu nrn. cu respectarea 
pr1nc1p11lor de proporţ,onal1tate SI subs1drantate, conform leg.slaţre1 privind protecţ,a datelor cu caracter personal 

Dreptul de acces: Puteţi s:ol1e1ta 111formaţ11 legate de datele personale pe care le deţinem despre dumneavoastră, inclusiv mformat11 legate de 
r:ategornie de date pe care le deţm em sau pe care le controlăm, pentru ce sunt folos,te acestea, sursa din care le-am colectat dacă le-am obţinut 
1nd1rect /1 CUI sunt divulgate aceste date, dacă este ca2LII. Vă vom oferi o copie a datelor dumneavoastră personale la cerere Dacii sol,c,taţ, ma, 
multe cop11 ale datelor dumneavoastră personale, vă putem percepe o tsxă re20nab1lă bazată pe costunle admrntstr.it,ve 

Dreptul la rect ificare: Puteţ, obţ,ne de la no, rect,f,carea datelor personale pe care le prelucrăm referitoare la dumneovoastră Depunem eforturi 
rezonabile pentru a menţine datele person�le anate î� po,esia noastră care sunt ut1l11ate în mod contmuu, corect�, complete, actuallZa\e ,, 

relevante, pe baza celor mai recente mforma\11 de care dispunem 

Dreptul la restricţionare: Puteţi obţine d,n partea noastră restncţmnarez, prelucrăm datelor dumneavoastră personale, în carnl în care 
• contestaţ, corect<tudmea datelor dumneavoastră personale, pentru perioada de care avem nev01e pentru a verifica corect1tud1nea . 
• prelucrarea este nelegală dacă sohc1tat1 restncţ,onarea prelucrăm în locul ştergerii datelor dumneJvoastră person;:,le, 
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• nu ma, avem nevoie de datele dumneavoastră personale, dar dumneavoastră le solicitaţi pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea 
pretenţiilor legale, sau 

• aveţ, obiecţii legate de prelucrare În timp ce noi verificăm dacă motivele noastre întemeiate prevalează. 

Dreptul la ştergere: Aveţi dreptul să ne solicitaţi să ştergem datele personale pe care le prelucrăm despre dumneavoastră. Trebuie să ne 
conformăm acestei cereri dacă prelucrăm datele dumneavoastră personale, si dacă: 

• datele personale nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate; 
• persoana vizata se opune prelucrării din motive legate de situaţia sa particulara; 
• datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; 
• datele personale trebuie şterse pentru respectarea unei obligaţii legale care ne revine. 

cu excepţia cazului în care datele sunt necesare: 
o 

),

entru exercitarea dreptului la liberă exprimare şi la informare; 
o entru a ne conforma unei obligaţii legale pe care o avem; 
o n scopuri de arhivare în interes public, ştiinţific sau pentru studii istorice sau în scopuri statistice; sau 
o pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă. 

Dreptul de a vă opune: Puteţi să vă opuneţi în orice moment la prelucrarea datelor dumneavoastră personale din motive legate de situa\ia 
dumneavoastră particulară, cu conditia ca prelucrarea să nu se bazeze pe consimţământul dumneavoastră ci pe interesele noastre legitime sau 
pe cele ale unui terţ. în acest caz nu vom mai prelucra datele dumneavoastră personale, cu excepţia cazului în care (i) putem dovedi motive 
legitime şi imperioase care Justifică prelucrarea şi care prevalează asupra intereselor, drepturilor ş, libertăţilor dumneavoastră sau (ii) sau în 
cazul în care scopul este constatarea, ex.ercitarea sau apărarea unui drept în instanţă. Dacă obiectaţi la prelucrare, vă rugăm să specificaţi dacă 
doriţi, de asemenea, ca datele dumneavoastră personale să fie şterse, în caz contrar noi doar le vom restricţiona. 

Pentru orice solicitări legate de exercitarea drepturilor dvs., va rugam sa ne contactaţi la adresa gdpr@masrei.com sau sa ne transmiteţi o cerere 
scrisa la adresa din Bucureşti, str. Barbu Văcărescu, nr. 201, etaj. 11. 

De asemenea, aveţi dreptul sa depuneţr o plângere la Autoritatea Naţionala pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal 
("ANSPDCP"), accesând site-ul web www.dataprotection.ro. 

Vă rugăm să reţineţi 

Perioada de timp: Vă vom răspunde la cerere în termen de o lună, perioadă care poate fi prelungită cu până la încă 2 luni, din cauza unor motive 
specifice legate de drepturile dumneavoastră sau de complexitatea cererii dumneavoastră. În orice caz, dacă această perioadă este prelungită, 
vă vom anunţa în privinţa termenului de prelungire şi a motivelor care au dus la această prelungire. 

Restricţionarea accesului: În anumite situaţii, s-ar putea să nu vă putem acorda accesul la toate sau o parte a datelor dumneavoastră personale 
din cauza unor restricţii legale. Dacă vă refuzăm cererea de acces, vă vom comunica motivul acestu, refuz. 

Imposibilitatea identificării: În anumite cazuri, s-ar putea să nu vă putem identifica datele personale din cauza elementelor de identificare pe 
care ni le furnizaţi în cerere. În astfel de cazuri, dacă nu vă putem identifica drept persoană vizată, nu putem da curs cererii dumneavoastră în 
conformitate cu această secţiune, cu excepţia cazului în care ne oferiţi informaţii suplimentare care să ne permită să vă identificăm. Vă vom 
informa şi vă vom da posibilitatea de a ne oferi astfel de detalii suplimentare. 

Exercitarea drepturilor dumneavoastră: Pentru a vă exercita drepturile, vă rugăm să ne contactaţi în scris (inclusiv electronic) la detaliile de 
contact oferite mai jos. 

Date de contact 

Vă rugăm să adresaţi întrebările dumneavoastră privind subiectul protecţiei datelor şi orice cerere pentru exercitarea drepturilor 
dumneavoastră la următoarele informaţii de contact: 

Email: gdpr@masrei.com 
Dacă aveţi o nemulţumire cu privire la modul în care prelucrăm datele dumneavoastră, am prefera să ne contactaţi pe nor direct pentru a vă 
putea soluţiona problema. Cu toate acestea, puteţi contacta Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal 
prin website-ul lor (www.dataprotection ro). 
Puteţi găsi informaţii suplimentare privind procedura ANSPDCP de soluţionare a plângerilor la: 
http:ljwww.dataprotection.ro/?page;procedura de soluţionare a plangerilor. 

Modificarea notei de informare 

Organizatorul are dreptul de a modifica prezenta Anexa la Regulamentul Campaniei oricând pe durata desfăşurării Campaniei, fără însă a afecta 
în mod negativ sau a restrânge suplimentar drepturile si libertăţile persoanelor vizate. Orice astfel de modificare va fi adusă la cunoştinţa 
Participanţilor prin aceleaşi miJloace prin care au fost încunoştinţate cu privire la Regulamentul Campaniei. 
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Anexa 2 

ACORD PENTRU PRELUCRAREA DATELOR 

CU CARACTER PERSONAL 

m luat cunoştinţă de prevederile Anexei 1 - Nota de informare pentru prelucrarea datelor cu 

caracter personal şi sunt de acord ca subsemnatul (nume, prenume) 

___________________ , să fiu informat la adresa de email 

cu privire la campaniile, concursurile si/sau orice alte evenimente 

organizate în cadrul Dambovita Mall. 

Semnătura _______ _ 
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