REGULAMENT DE DESFĂŞURARE
A activităţii promoţionale „ Câștigă una dintre cele 10 invitații duble la We Love Retro ”
16-18 Septembrie 2018
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1. Organizatorul şi durata activităţii promoţionale
Prezenta activitate este destinata exclusiv promovarii Polus Transilvania Companie de Investiţii SA, cu
sediul social în Floresti, str. Avram Iancu nr. 492-500, Cluj-Napoca, România, cod unic de înregistrare RO
9693652 şi număr de ordine la Registrul Comerţului J12/1492/1997.
Aceasta activitate nu este sponsorizata, susținută sau administrată de către sau în asociere cu Facebook
sau Instagram. Organizatorul concursului nu realizează niciun fel de administrare a unei promoții, în
sensul termenilor și condițiilor Instagram. Această activitate este administrată exclusiv prin acțiunile
participanților.
În desfașurarea prezentei activități, se vor realiza exclusiv următoarele operațiuni pe platforma
Instagram, respectiv utilizarea cerinței “like” a unei pagini, înregistrarea pe o pagina, postarea pe o
pagină sau conectarea la tab-ul dedicat.
1.1 Organizator
Organizator al activităţii promoţionale este Polus Transilvania Companie de Investiţii SA, cu sediul social
în Floreşti, str. Avram Iancu nr. 492-500, judeţ Cluj, România, cod unic de înregistrare RO 9693652 şi
număr de ordine la Registrul Comerţului J12/1492/1997.
1.2 Denumire. Durata. Locul desfăşurării
Activitatea promoţională poartă denumirea “Câștigă una dintre cele 10 invitații duble la ’’We Love
Retro” şi permite participarea în vederea câştigării de premii în conformitate cu condiţiile şi dreptul de
participare detaliate mai jos. Activitatea promoţională se desfăşoară exclusiv online, în perioada 16-18
octombrie 2018, conform prevederilor prezentului regulament.

2. Dreptul de participare la activitatea promoţională
2.1 Criterii de eligibilitate
La Activitatea Promoţională “Câștigă una dintre cele 10 invitații duble la ’’We Love Retro” pot participa
persoanele fizice, române sau străine, majore, care au domiciliul în România.
Toate persoanele participante la activitatea promoţională trebuie să ia la cunoștință și să accepte
condiţiile prezentului regulament. Luarea la cunoștință a prevederilor prezentului regulament este strict
îndatorirea participanților la activitatea promoţională, anterior procesului de înscriere în activitatea
promoţională, utilizând sursele autorizate de informare descrise la paragraful 2.2 din acest capitol.
De asemenea, toate persoanele participante trebuie să ia la cunoștință și să accepte termenii și condițiile
stabilite de platforma Instagram, legate de utilizarea acestei, participanții fiind direct și unici răspunzători
pentru încălcarea acestor prevederi.
Sunt descalificate automat persoanele care participă la Concurs asumându-și o identitate falsă.
Organizatorul își rezervă dreptul de a elimina din Concurs utilizatorii care postează mesaje cu conținut
care promovează violența psihică, verbală sau fizică sau care aduc prejudicii imaginii centrului comercial
VIVO! Cluj-Napoca, partenerilor sau a chiriașilor centrului comercial.
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.

2.2 Surse autorizate de informare asupra regulamentului oficial de activitate promoţională.
Responsabilitatea informării asupra regulamentului oficial de activitate promoţională
Sursele autorizate de informare asupra regulamentului activităţii promoţionale sunt cele ale
organizatorului, Polus Transilvania CI SA. Regulamentul oficial este disponibil, pe toată durata de
desfășurare a activităţii promoţionale, în format electronic în aplicaţia de concurs și pe pagina de internet
http://www.facebook.com/VIVOClujNapoca sau pe https://www.instagram.com/vivoclujnapoca/ .
Personalul activităţii promoţionale NU este considerat sursă autorizată de informare.
Responsabilitatea de a lua la cunoștință regulamentul oficial revine în totalitate participanţilor.

3. Specificații pentru înscrierea în activitatea promoţională
La această activitate se pot înscrie cetățeni români sau cu domiciliul în România, cu respectarea regulilor
de mai sus, cu vârsta peste 18 ani, cu excepția angajaților societăților Polus Transilvania Companie de
Investiții SA Cluj, CBRE Real Estate Consultancy SRL, orice angajat al unei societăți comerciale care
dezvoltă activități în cadrul VIVO! Cluj-Napoca, în baza unei relații contractuale cu Polus Transilvania
Companie de Investiții SA.
Înscrierea în activitatea promoţională se poate face în orice zi din perioada de desfăşurare a activităţii
promoţionale perioada 16-18 octombrie 2018, până la ora 23:59.
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.

4. Detalierea modului de participare la activitatea promoţională
4.1 Procedura de înscriere
Activitatea promoţională este valabilă în perioada 16-18 octombrie 2018.
Pentru a participa la prezenta activitate este necesar să aveâi cont de utilizator pe site-ul Instagram,
completat cu o adresă de email validă și numele și prenumele reale.
Dacă nu aveți cont de utilizator vă puteți creea un cont nou la adresa: www.instagram.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 Instagram.

VIVO! Cluj-Napoca nu își asumă responsabilitatea pentru niciun fel de informație falsă furnizată de
participanți și nici pentru prelucrarea informațiilor astfel furnizate.
Înscrierea în activitate se face in perioada 16 octombrie 2018, ora 13:00 până în data de 18 octombrie
2018, la ora 23.59, prin parcurgerea următorilor pași:
-

Pe data de 16 octombrie , pe contul de instagram https://www.instagram.com/vivoclujnapoca/
se va posta o poză cu concursul.
Utilizatorul dă follow paginii Instagram VIVO! Cluj-Napoca și printr-un comentariu la poza de
concurs va da tag unei persoane cu care vrea să meargă la evenimentul We Love Retro.

5. Descrierea premiilor activităţii promoţionale
Premiile activităţii promoţionale “ Câștigă una dintre cele 10 invitații duble la ’’We Love Retro” constau
în 10 bilete duble la evenimentul „We Love Retro” ce va avea loc în 20 octombrie 2018 începând cu ora
19:00 la Sala Polivalentă din Cluj-Napoca.
Valoarea totală a premiilor este 2200 lei + TVA.
Organizatorul nu îşi asumă răspunderea de a remedia viciile, de orice natură, pe care le-ar putea avea
obiectele/serviciile ce constituie premiile.
Câştigătorii premiilor nu pot opta pentru primirea contravalorii premiilor în bani sau în alte obiecte şi nici
nu pot solicita cedarea premiului câștigat către altă persoană.
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.

6. Acordarea premiilor activităţii promoţionale
6.1 Procedura de extragere a premiilor
Câştigătorii vor fi desemnaţi în mod aleator și se vor alege din lista participanților care îndeplinesc toate
condițiile de participare menționate în prezentul regulament, în data de 19 septembrie 2018, la ora
13:00. Pentru stabilirea câștigătorilor se va folosi pagina web www.random.org după cum urmează :
-

-

Vor fi introduse numele tuturor participanților care îndeplinesc toate condițiile de participare
menționate în prezentul regulament, înscriși până în data de 18 septembrie 2018, la ora 23:59,
în campul pus la dispoziție la adresa http://www.random.org/lists/. Se va utiliza apoi funcția
“Randomize” / “Aleator” pentru a genera o ierarhizare aleatorie a tuturor numelor introduse în
lista.
Se va genera o listă : Primele 10 persoane generate din lista vor fi câștigătoare.
Următoarele 5 persoane vor fi considerate rezerve, în ordinea în care numele acestora au fost
generate în listă.
Dacă, la verificarea finala, unul dintre câștigătorii desemnați inițial nu îndeplinește condițiile
pentru atribuirea premiului, premiul acestuia va fi anulat și va fi contactată persoana a cărei

nume a fost generat, în lista de rezerve, în ordinea în care numele lor a fost generat în listă. În
situația în care nu poate fi atribuit premiul nici de aceasta dată, se va relua procedura până la
epuizarea rezervelor. În situația în care nici unul dintre cele 10 nume generate nu va duce la
acordarea premiului, se va proceda la o noua extragere în condițiile prezentului regulament.

Lista câstigatorilor va fi afișată pe pagina www.facebook.com/VIVOClujNapoca sau pe pagina
https://www.instagram.com/vivoclujnapoca/ odata cu anunțarea câștigătorilor.
6.2 Validarea câștigătorilor și transferul de proprietate
Acordarea premiilor se face pe loc în condiţiile prezentului regulament.
Organizatorul își rezervă dreptul de a nu valida un căștigător dacă identitatea acestuia nu poate fi
confirmată și nu se oferă datele necesare pentru declarearea premiului și îndeplinirea obligațiilor legale
de către Organizator.

7. Ridicarea premiilor
Câştigătorii vor putea ridica premiile de la Biroul de informații din incinta VIVO! Cluj-Napoca, cel târziu
până în data de 20.10.2018 ora 12:00.
Dacă vreunul dintre căștigători nu se prezintă până la termenul menționat anterior și/sau refuză să
semneze procesul verbal de predare a premiului, biletul rămâne în proprietatea Organizatorului. Biletele
nu se vor expedia căștigătorilor, fiind de obligația acestora să se prezinte pentru ridicarea premiilor.

8. Responsabilităţi generale
Organizatorul nu îşi asumă :
-

niciun fel de obligaţie privind purtarea unei corespondenţe de orice fel cu participanţii.
nicio responsabilitate cu privire la imposibilitatea unui câștigător de a intra în posesia premiului ;
nicio eroare cu privire la datele furnizate de către căștigători sau participanți, a modalității de
utilizare a contului de instagram 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 Instagram.

Eventualele litigii apărute între organizator şi participanţii la Activitatea promoţională se vor rezolva pe
cale amiabilă, sau în cazul în care această soluţie nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluţionate de către
instanţele competente de la sediul organizatorului.
Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Concursul poate fi mediatizat în scopul informării publicului,
inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare și/sau cu rol informativ. Informațiile pe care astfel de
materiale le pot conține vor fi interpretate în conformitate cu prevederile prezentului Regulament.
Organizatorul e îndreptățit să ia toate măsurile necesare în caz de tentative de fraudă a sistemului, abuz
sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestei campanii.

Organizatorul nu își asumă nicio răspundere cu privire la organizarea și desfășurarea evenimentului We
love retro, din data de 20 octombrie 2018 sau cu privire la amânarea/anularea acestuia.
9. Taxe
Organizatorul se obligă să calculeze şi să vireze impozitul datorat pentru veniturile sub formă de premii
obţinute de către câştigători, în conformitate cu reglementările Codului Fiscal în vigoare, orice alte
obligaţii de natură fiscală sau de altă natură în legătură cu aceste venituri fiind în sarcina exclusivă a
câştigătorilor.
10. Confidenţialitatea datelor cu caracter personal
Organizatorul se obligă să păstreze confidenţialitatea datelor personale ale participanţilor şi să nu le
dezvăluie terţilor fără consimţământul scris al participanţilor, în conformitate cu prevederile Legii
190/2018, a Regulamentul General de Protectia a Datelor 2016/679 și normele legale aplicabile. Datele
personale furnizate de participanți nu vor fi procesate sau introduse de organizator sau de altă persoană
în vreo bază de date fără acordul participanţilor la activitatea promoțională, aceste date fiind necesare
numai şi exclusiv pentru identificarea şi anunţarea câştigătorilor campaniei.
Datele vor fi stocate exclusiv pe perioada necesară desfășurării campaniei și acordării premiilor, precum
și pentru o perioadă de 2 luni de la finalizarea campaniei, pentru a asigura conformitatea utilizării
premiilor.
Aveți dreptul de a accesa datele cu caracter personal, de a solicita rectificarea sau ștergerea acestora sau
restricționarea prelucrării precum și dreptul de a vă ompune prelucrării, de a solicita portabilitatea
datelor sau de a vă adresa cu o plângere Autorității de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter
Personal (www.dataprotection.ro), în condițiile legii.
Pentru exercitarea acestor drepturi, vă rugăm să vă adresați cu o cerere scrisă la Biroul de informații din
incinta VIVO! Cluj-Napoca sau contactând Responsabilul nostru cu prelucrarea datelor prin e-mail
madalina.oprea@jantea-law.ro, tel. 0740246399, adresă de corespondență București, sector 1, str.
Transilvaniei nr. 9.
În ceea ce privește datele pe care le oferiți platformei Instagram, odată cu crearea sau/și utilizarea
contului de utilizator, vă rugăm să consultați Politica de confidențialitate Instagram, care poate fi
accesată aici: https://help.instagram.com/519522125107875?helpref=page_content.
12. Întreruperea/Anularea activităţii promoţionale
Activitatea promoţională va putea fi întreruptă/anulată doar în caz de forţă majoră sau printr-o decizie
unilaterală şi nemotivată a organizatorului.

13. Regulamentul oficial/amendarea regulamentului oficial
Prezentul regulament de participare este disponibil, în mod gratuit, oricărui solicitant în aplicaţia de
concurs.
Regulamentul oficial poate fi amendat pe perioada de desfășurare a activităţii promoţionale doar cu
paragrafe care clarifică aspectele deja existente în regulamentul oficial.

ORGANIZATOR
Polus Transilvania Companie de Investiţii SA
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