REGULAMENTUL OFICIAL
AL CAMPANIEI „ESCAPE ROOM GAME OF THRONES”
DIN CENTRUL COMERCIAL CITY PARK MALL of CONSTANTA
PERIOADA CAMPANIEI: 10 IANUARIE - 10 FEBRUARIE 2018
SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI
Organizatorul campaniei „ESCAPE ROOM GAME OF THRONES”, este NEPI FIVE
PROPERTY DEVELOPMENT S.R.L, operator de date cu caracter personal avand nr.
38287 in Registrul de Evidenta a Prelucrarilor de Date cu Caracter Personal, inmatriculat
la Registrul Comertului sub Nr. J40/3523/2013, CUI RO 31377664, cu sediul social in
Bucuresti, Str. Barbu Vacarescu Nr. 301-311, Etaj 3, Biroul nr. 43, Sector 2, reprezentată
prin Alina Maxim, in calitate de Administrator, (denumita in cele ce urmeaza
“Organizatorul”).
Decizia de desfasurare a campaniei conform regulilor din prezentul regulament este
finala si obligatorie pentru participanti. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica
sau schimba regulamentul, prin anexe la acesta, cu conditia de a anunta publicul in
prealabil.
SECTIUNEA 2. LOCUL SI DURATA DESFASURARII CAMPANIEI
Campania se desfasoara in centrul comercial City Park Mall of Constanta, situat in
Constanța, Bdul. Alexandru Lăpușneanu Nr. 116C, județul Constanța, România
(denumit în continuare “Centrul Comercial”). Punctul de desfasurare si ridicare al
premiilor va fi amplasat in cadrul City Park Mall of Constanta , respectiv la Biroul InfoDesk.
Campania se desfasoara intre 10 ianuarie 2018, ora 10:00 si 10 februarie 2018, ora
19:00.
SECTIUNEA 3. DREPTUL DE PARTICIPARE
3.1 La aceasta Campanie pot participa toate persoanele care au implinit varsta de 18
ani, rezidenti in Romania, clienti ai magazinelor centrului comercial, cu exceptia
angajatilor unitatilor comerciale din City Park Mall of Constanta, angajatilor
organizatorului, angajatilor colaboratorilor (cu care exista relatii contractuale) precum
si rudele de gradul I sau afinii (sot/sotie) tuturor celor mentionati anterior.
3.2 Participarea la aceasta Campanie implica acceptarea integrala a prezentului
regulament.
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SECTIUNEA 4. MODUL DE DESFASURARE A CAMPANIEI
4.1 In cadrul acestei campanii comerciale participantii au sansa sa castige unul din cele
216 bilete de intrare la primul Escape Room Game of Thrones din Europa, disponibil in
City Park Mall of Constanta, in intervalul 15 ianuarie - 10 februarie 2018, intre orele
12:00 - 20:00.
4.1. Pentru a participa la Campanie, clientii cu drept de participare, conform SECTIUNII
3, trebuie sa achizitioneze in perioada 10 ianuarie (ora 10:00) – 10 februarie 2018 (ora
19:00), produse si/sau servicii din magazinele Centrului Comercial City Park Mall of
Constanta (conform SECTIUNII 6), cu o valoare cumulata egala sau mai mare de 200
lei pe maxim 3 (trei) bonuri fiscale emise, din aceeasi zi calendaristica.
4.2 Bonurile fiscale emise in zile calendaristice diferite nu se cumuleaza.
Bonurile fiscale pot fi folosite in Campanie exclusiv in ziua in care au fost emise de
magazinele din cadrul Centrului Comercial.
Un bon fiscal emis de magazinele din cadrul Centrului Comercial, care nu a fost folosit
in Campanie in ziua emiterii sale, nu mai poate fi folosit in Campanie.
Bonurile fiscale emise de magazine aflate in afara Centrului Comercial nu pot fi folosite
in Campanie, sunt excluse, de asemenea, bonurile fiscale emise de unitati comerciale
care desfasoara activitati de natura: schimb valutar, intermediere de plati, inclusiv
utilitati, impozite și taxe, servicii bancare si de asigurari precum si bonurile fiscale emise
de cinematograf, jocuri de noroc si/sau tip cazino.
4.3 Pentru a participa la Campanie, clientii magazinelor din cadrul Centrului Comercial
vor trebui:
-

sa cumpere din magazinele Centrului Comercial in perioada Campaniei, produse
și servicii cumuland o valoare totala de cel putin 200 lei pe maxim 3 (trei) bonuri
fiscale pentru o zi calendaristica; in situatia in care participantii la prezenta
campanie, prezinta bonuri fiscale mai mari sau chiar multiplu de 200 lei, acesta
nu capata dreptul la mai multe bilete de acces in Escape Room-ul Game of
Thrones.

-

sa solicite si sa pastreze bonul/bonurile fiscale emise de magazinul/magazinele
din care au facut cumparaturi;

-

sa prezinte bonurile fiscale de cumparaturi si cumparaturile, pentru validare, la
Biroul Info-Desk, in aceeasi zi in care au fost emise, pana la inchiderea
programului centrului comercial asa cum este el afisat la intrarea in mall.

-

Sa isi faca o echipa de maximum 6 persoane cu care poate intra pe baza biletului
primit la Escape Room Game of Thrones, situat la Nivel -1, piateta liftului
panoramic, in Centrul Comercial City Park Mall of Constanta.

-

Accesul in Escape Room Game of Thrones se face numai in baza biletului primit
de la Infodesk, si numai la ora rezervarii, trecuta si pe bilet.
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-

Biletul este valabil in perioada 15 ianuarie - 10 februarie 2018,, in intervalul
12:00 – 20:00, numai cu rezervarea in prealabil la Infodesk in intervalul mai sus
mentionat.

-

Sa respecte durata de 40 minute a activarii

-

Sa nu strice produsele puse la dispozitie la interiorul dispozitivului

4.4 Bonurile fiscale vor fi marcate corespunzator, prin stampilare sau semnare, pentru
a nu mai putea fi refolosite in Campanie. Bonurile fiscale vor ramane in posesia
participantilor.
4.5. Participantii (toti cei 6 membri ai echipelor formate) la campanie au dreptul
la un singur bilet de acces in Escape Room Game of Thrones pe toata durata
campaniei,
SECTIUNEA 5. PREMIILE SI ACORDAREA ACESTORA
5.1 Premiile oferite in aceasta campanie, in numar de 216 bucati, sunt detaliate mai jos.
Aceste premii se vor acorda pe loc. In situatia in care participantii la prezenta campanie,
prezinta bonuri fiscale cu valoare mai mare sau chiar multiplu de 200 lei, acesta nu
capata dreptul la mai multe premii instant.

PREMIU

NUMAR PREMII

BILET ACCES ESCAPE ROOM GAME OF THRONES

216

15 ianuarie - 10 februarie 2018
12:00 - 20:00
TOTAL

216

5.2 In total, vor fi acordate 216 bilete acces Escape Room Game of Thrones.
5.3 Premiile zilnice vor fi ridicate, din cadrul Biroului Info Desk. Ridicarea premiului de
catre castigator se va face pe baza prezentarii cartii de identitate in original si copie
(care va ramane la Organizator), iar castigatorul va semna procesul verbal de predareprimire. – biletele se ridica instant, de la Info Desk.
5.4 Nu se permite acordarea contravalorii in bani a premiului.
5.5 Indeplinirea obligatiilor de natura fiscala ii revine Organizatorului.
5.6 Prezenta Campanie Inceteaza la data de 10 februarie 2018 ora 19:00.
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SECTIUNEA 6. MAGAZINELE PARTICIPANTE
Pot participa la Campanie toate bonurile fiscale emise in perioda acesteia, de catre
magazinele din centrul comercial City Park Mall of Constanta. Sunt excluse bonurile
fiscale emise de unitati comerciale care desfasoara activitati de natura: schimb valutar,
intermediere de plati, inclusiv utilitati, impozite și taxe, servicii bancare si de asigurari
precum si bonurile fiscale emise de cinematograf, jocuri de noroc si/sau tip cazino.
SECTIUNEA 7. Protectia datelor personale - Informarea participanților conform
Legii nr.677/2001
7.1. NEPI FIVE PROPERTY DEVELOPMENT S.R.L este operator de date cu caracter
personal avand nr. 38287 in Registrul de Evidenta a Prelucrarilor de Date cu Caracter
Personal
7.2. Prezentul Regulament este la dispoziția oricărei persoane sau autorități interesate,
putând fi consultat gratuit la Biroul Info Desk din cadrul Centrului Comercial şi pe siteul http://city-park.ro.
7.3. Participarea la campanie implică obligativitatea respectării prevederilor prezentului
Regulament.
7.4. Prin participarea la prezenta campanie, participanții sunt de acord ca datele lor de
identificare să intre în baza de date a S.C. NEPI Five Property Development S.R.L.,
acestea putând fi folosite exclusiv pentru activitățile de marketing desfășurate de
societate și partenerii săi, cu respectarea dispozițiilor legii nr. 677/2001 privind
protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera
circulatie a datelor cu caracter personal. Ca atare, Organizatorul se angajează să
păstreze confidenţialitatea datelor personale ale participanţilor/câştigătorului
prezentei Campanii şi să le utilizeze conform prezentului Regulament Oficial şi
legislaţiei in vigoare.
7.5. 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 către S.C. NEPI Five Property Development S.R.L., la adresa Bdul.
Alexandru Lapusneanu, 116C, Constanta, Jud.Constanta. 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, participantii au dreptul de a se opune în orice moment, în mod
gratuit și fără nici o justificare, ca datele care îi vizează să fie prelucrate în scop de
marketing direct, sau să fie dezvăluite unor terți într-un asemenea scop.
7.6. (1) Informarea persoanei vizate
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a) identitatea operatorului si a reprezentantului acestuia, daca este cazul;
b) scopul în care se face prelucrarea datelor;
c) informatii suplimentare, precum: destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor,
daca furnizarea tuturor datelor cerute este obligatorie si consecintele refuzului de a le
furniza;
d) existenta dreptului de acces, de interventie asupra datelor si de opozitie, precum si
conditiile în care pot fi exercitate;
e) orice alte informatii a caror furnizare este impusa prin dispozitie a autoritatii de
supraveghere, tinând seama de specificul prelucrarii.
7.7. Prin acceptarea biletului de acces castigat, câștigătorul este de acord ca numele,
datele sale de identificare și/sau fotografia/imaginea sa să poată fi făcute publice și
folosite în scopuri publicitare de către Organizator în materiale tipărite, audio sau video
fără ca acesta (căștigătorul) să emită pretenții financiare față de organizator pentru
realizarea acestor operațiuni.
7.8. Dreptul de acces si de interventie la date
Orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la operator, la cerere si în mod gratuit
pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care o privesc sunt sau nu sunt
prelucrate de acesta. Operatorul este obligat, în situatia în care prelucreaza date cu
caracter personal care privesc solicitantul, sa comunice acestuia, împreuna cu
confirmarea, cel putin urmatoarele:
a) informatii referitoare la scopurile prelucrarii, categoriile de date avute în vedere si
destinatarii sau categoriile de destinatari carora le sunt dezvaluite datele;
b) comunicarea într-o forma inteligibila a datelor care fac obiectul prelucrarii, precum
si a oricarei informatii disponibile cu privire la originea datelor;
c) informatii asupra principiilor de functionare a mecanismului prin care se efectueaza
orice prelucrare automata a datelor care vizeaza persoana respectiva;
d) informatii privind existenta dreptului de interventie asupra datelor si a dreptului de
opozitie, precum si conditiile în care pot fi exercitate;
e) informatii asupra posibilitatii de a consulta registrul de evidenta a prelucrarilor de
date cu caracter personal, de a înainta plângere catre autoritatea de supraveghere,
precum si de a se adresa instantei pentru atacarea deciziilor operatorului.
Persoana vizata poate solicita de la operator informatiile de mai sus, printr-o cerere
întocmita în forma scrisa, datata si semnata. În cerere solicitantul poate arata daca
doreste ca informatiile sa îi fie comunicate la o anumita adresa, care poate fi si de posta
electronica, sau printr-un serviciu de corespondenta care sa asigure ca predarea i se va
face numai personal.
Operatorul este obligat sa comunice informatiile solicitate, în termen de 15 zile de la
data primirii cererii, cu respectarea eventualei optiuni a solicitantului exprimate potrivit
celor de mai sus.
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Orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la operator, la cerere si în mod gratuit:
a) dupa caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare
nu este conforma prezentei legi, în special a datelor incomplete sau inexacte;
b) dupa caz, transformarea în date anonime a datelor a caror prelucrare nu este
conforma prezentei legi;
c) notificarea catre tertii carora le-au fost dezvaluite datele a oricarei operatiuni
efectuate conform lit. a) sau b), daca aceasta notificare nu se dovedeste imposibila sau
nu presupune un efort disproportionat fata de interesul legitim care ar putea fi lezat.
Pentru exercitarea acestui drept persoana vizata va înainta operatorului o cerere
întocmita în forma scrisa, datata si semnata. În cerere solicitantul poate arata daca
doreste ca informatiile sa îi fie comunicate la o anumita adresa, care poate fi si de posta
electronica, sau printr-un serviciu de corespondenta care sa asigure ca predarea i se va
face numai personal.
Operatorul este obligat sa comunice masurile luate în temeiul prevederilor precedente,
precum si, daca este cazul, numele tertului caruia i-au fost dezvaluite datele cu caracter
personal referitoare la persoana vizata, în termen de 15 zile de la data primirii cererii,
cu respectarea eventualei optiuni a solicitantului de a i se comunica informatiile in scris
la o anumita adresa fizica sau virtuala (electronica).
7.9. Dreptul de opozitie
Persoana vizata are dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate si
legitime legate de situatia sa particulara, ca date care o vizeaza sa faca obiectul unei
prelucrari, cu exceptia cazurilor în care exista dispozitii legale contrare. În caz de
opozitie justificata prelucrarea nu mai poate viza datele în cauza.
Persoana vizata are dreptul de a se opune în orice moment, în mod gratuit si fara nici
o justificare, ca datele care o vizeaza sa fie prelucrate în scop de marketing direct, în
numele operatorului sau al unui tert, sau sa fie dezvaluite unor terti într-un asemenea
scop.
În vederea exercitarii drepturilor prevazute mai sus persoana vizata va înainta
operatorului o cerere întocmita în forma scrisa, datata si semnata. În cerere solicitantul
poate arata daca doreste ca informatiile sa îi fie comunicate la o anumita adresa, care
poate fi si de posta electronica, sau printr-un serviciu de corespondenta care sa asigure
ca predarea i se va face numai personal.
Operatorul este obligat sa comunice persoanei vizate masurile luate, precum si, daca
este cazul, numele tertului caruia i-au fost dezvaluite datele cu caracter personal
referitoare la persoana vizata, în termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu
respectarea eventualei optiuni a solicitantului de a i se comunica informatiile in scris la
o anumita adresa fizica sau virtuala (electronica).
7.10. Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale
Orice persoana are dreptul de a cere si de a obtine:
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a) retragerea sau anularea oricarei decizii care produce efecte juridice în 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 ori alte asemenea
aspecte;
b) reevaluarea oricarei alte decizii luate în privinta sa, care o afecteaza în mod
semnificativ, daca decizia a fost adoptata exclusiv pe baza unei prelucrari de date care
întruneste conditiile prevazute la lit. a).
Respectându-se celelalte garantii prevazute de lege, o persoana poate fi supusa unei
decizii de natura celei de mai sus, în urmatoarele situatii:
a) decizia este luata în cadrul încheierii sau executarii unui contract, cu conditia ca
cererea de încheiere sau de executare a contractului, introdusa de persoana vizata, sa
fi fost satisfacuta sau ca unele masuri adecvate, precum posibilitatea de a-si sustine
punctul de vedere, sa garanteze apararea propriului interes legitim;
b) decizia este autorizata de o lege care precizeaza masurile ce garanteaza apararea
interesului legitim al persoanei vizate.
7.11. Dreptul de a se adresa justitiei
Fara a se aduce atingere posibilitatii de a se adresa cu plângere autoritatii de
supraveghere, persoanele vizate au dreptul de a se adresa justitiei pentru apararea
oricaror drepturi garantate de prezenta lege, care le-au fost încalcate.
Orice persoana care a suferit un prejudiciu în urma unei prelucrari de date cu caracter
personal, efectuata ilegal, se poate adresa instantei competente pentru repararea
acestuia. Instanta competenta este cea în a carei raza teritoriala domiciliaza
reclamantul. Cererea de chemare în judecata este scutita de taxa de timbru.
7.12. În cadrul acestei Campanii nu este posibilă înlocuirea premiilor oferite cu
contravaloarea acestora în bani de catre magazinale partenere si/sau de catre
Organizator.
SECTIUNEA 8. DREPTUL DE EXPLOATARE A DATELOR PATICIPANTILOR
8.1. Organizatorul isi rezerva dreptul de a face publice, in scopuri publicitare, numele,
fotografia si materialele filmate cu participantii acestei Campanii. Prelucrarea, utilizarea
si publicarea informatiilor de mai sus precum si a imaginii participantilor la aceasta
Campanie nu va fi de natura a crea niciun fel de obligatii, inclusiv de natura financiara
in sarcina Organizatorului. Participarea la Campania vizata de prezentul
regulament implica acceptarea neconditionata, exclusiva si irevocabila a tuturor
participantilor ca, numele, fotografiile, sunet/voce si materialele surprinse cu acestia sa
poata fi facute publice si exploatate in orice scop inclusiv publicitar de catre
Organizator si/sau subcontractanti ai acestuia fara niciun fel de pretentii din partea
participantilor.
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8.2. Prin participarea/inscrierea la prezenta Campanie, participantii consimt ca toate
materialele surprinse si fixate pe orice tip de suport de catre Organizar in aceasta
Campanie, referitoare la participanti (nume, imagine, sunet/voce) pot fi facute publice
si exploatate de Organizator si/sau subcontractantii acestuia. Limitele in care
Organizatorul si/sau subcontractantii acestuia vor putea exploata materialele
respective cu participantii surpinse/fixate pe orice tip suport in Campanie sunt:
1. limita teritoriala: nu exista
2. durata: pana la exprimarea dreptului de opozitie
3. numar de utilizari: nelimitat si neconditionat;
4. tip de utilizari (ex: continua, periodica, punctuala etc.): nelimitat si
neconditionat;
5. modalitati de utilizare (ex: de sine statatoare ori combinata, alaturata,
completata, modificata, transformata etc.): nelimitat si neconditionat;
6. mijloc de utilizare / exploatare (tv, etc.): nelimitat;
7. cantitate (ex: in tot sau in parte): nelimitat si neconditionat;
8. destinatia utilizarii: in scopuri de marketing
8.3. Participantii, prin inscrierea in Campanie renunta la a solicita Organizatorului
si/sau subcontractantilor sai vreo suma de bani sau vreo alta prestatie din partea
Organizatorului si/sau a subcontractantilor acestuia, pentru exploatarea drepturilor
patrimoniale de autor/conexe (prevazute de Legea nr. 8/1996) aferente operelor
continand imaginea si vocea, opere si care vor putea surprinse/fixate pe orice tip de
suport de catre Organizator si/sau subcontractantii sai cu ocazia inscrierii, participarii
la Campanie.

SECTIUNEA 9. INCETAREA CAMPANIEI
Prezenta Campanie Inceteaza la data de 10 februarie 2018, ora 19:00, acest termen
putand fi prelungit pana in momentul epuizarii premiilor. De asemenea, mai poate
inceta si in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora, caz fortuit,
conform legislatiei in vigoare, inclusiv in cazul imposibilitatii Centrului Comercial, din
motive independente de vointa sa, de a continua prezenta Campanie.
Campania poate inceta inainte de termen prin decizia Organizatorului, cu anuntarea,
in prealabil, a publicului.
Campania poate inceta inainte de termen, in situatia epuizarii biletelor de acces
in Escape Room Game of Thrones, inainte de 10 februarie 2018, ora 19:00.
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SECTIUNEA 10. DISPOZITII FINALE
10.1 Prin participarea la aceasta Campanie, participantii sunt de acord cu prevederile
prezentului Regulament. NEPI FIVE PROPERTY DEVELOPMENT S.R.L. isi rezerva
dreptul sa modifice prezentul Regulament ori de cate ori este necesar, in conformitate
cu prevederile legale in vigoare, prin anexe la prezentul Regulament.
10.2 Orice contestație va fi depusă la Biroul Info Desk din incinta City Park Mall of
Constanta. Cererea scrisă, expresă și motivată în vederea sesizării Organizatorului cu
privire la nerespectarea regulamentului trebuie depusă în termen de 24 de ore de la
data constatării unor nereguli, orice sesizare în acest sens depusă după trecerea
termenului de mai sus fiind considerată nulă de drept și neavenită. Contestațiile vor fi
soluționate în termen de 48 de ore.
10.3 Organizatorul nu îşi asumă răspunderea pentru eventualele dispute legate de
dreptul de proprietate asupra bonului/bonurilor de casă. Organizatorul nu îşi asumă
răspunderea pentru eventualele dispute legate de dreptul de proprietate asupra
biletului de acces Escape Room Game of Thrones dupa ce acesta a fost inmanat
participantilor la Campanie.
10.4 Semnând procesul verbal al campaniei, participanții sunt de acord ca datele lor să
fie prelucrate și să intre în baza de date a SC NEPI Five Property Development S.R.L. De
asemenea participanții sunt de acord să primească informații, obiecte promoționale
și/sau produse gratuite, prin poștă, telefon, e-mail, SMS sau alte mijloace de
comunicare de la organizator și de la partenerii săi cu grija selectați.
10.5 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 își rezervă dreptul de
a retrage biletul de acces Escape Room Game of Thrones acordat. Falsificarea bonurilor
fiscale de catre participantii la Campanie va fi pedepsita conform normelor legale in
vigoare, Organizarorul rezervandu-si dreptul de a sesiza organele abilitate sa dispuna
luarea de masuri
10.6 Prezentul regulament este disponibil, pentru a fi consultat, oricarui client al
centrului comercial City Park Mall of Constanta, in mod gratuit, pe www.city-park.ro si
la Biroul Infodesk din incinta centrului comercial.
Prezentul act a fost incheiat in trei exemplare.
NEPI FIVE PROPERTY DEVELOPMENT S.R.L.
Prin: Alina MAXIM
Administrator / Director General
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