REGULAMENTUL OFICIAL
al Campaniei „Love is in the air”
Perioada evenimentului : 14 – 24 Februarie 2018
SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI
Organizatorul campaniei „Love is in the air” este S.C. SEVERIN SHOPPING CENTER SRL cu
sediul social in Bucuresti, strada Barbu Vacarescu , nr 301-311, etaj 3,biroul nr. 26, sector 2, inregistrat
la Registrul Comertului sub nr. J40/12452/2012, cod fiscal RO 30831966, cont IBAN RO25 RZBR
0000 0600 1747 6142, deschis la RAIFFEISEN BANK, punct de lucru in Severin Shopping Center ,
reprezentata prin Dna. Raluca Balaci, in calitate de Administrator.
SECTIUNEA 2. LOCUL SI DURATA DESFASURARII EVENIMENTULUI
Aceasta campanie este organizata si va avea loc in incinta centrului Comercial Severin Shopping
Center, B-dul Mihai Viteazu, Nr. 78, Drobeta Turnu Severin.
Campania se desfasoara intre 14 Februarie 2018, ora 10:00, si 24 Februarie 2017, ora 16:00.
SECTIUNEA 3. DREPTUL DE PARTICIPARE
La aceasta Campanie pot participa toate persoanele care au implinit varsta de 18 ani, rezidenti in
Romania, vizitatori ai centrului comercial, cu exceptia angajatilor unitatilor comerciale din Severin
Shopping Center, angajatilor organizatorului, angajatilor colaboratorilor (cu care exista relatii
contractuale) precum si rudele de gradul I sau afinii (sot/sotie) tuturor celor mentionati anterior.
Participarea la aceasta Campanie implica acceptarea integrala a prezentului regulament.
SECTIUNEA 4. MODUL DE DESFASURARE AL CAMPANIEI PROMOTIONALE
In perioada campaniei, va fi amplasata in zona biroului de informatii Severin Shopping Center, o inima
ce va contine un numar de obiecte. Obiectele nu vor fi vizibile clar in inima – o parte a inimii este opaca,
iar o parte este sablata.
In perioada campaniei toti vizitatorii centrului comercial ce au dreptul de a participa la campanie vor
putea ghici numarul de produse aflate in inima prin intermediul unei aplicatii disponibila la biroul de
informatii din centrul comercial. Participantii vor completa in aplicatia campaniei datele personale
precum si numarul de produse pe care il considera cel mai apropiat de numarul real de obiecte aflate in
inima.
Pe data de 24.02.2018, ora 18:00, inima va fi coborata, va fi deschisa, iar produsele vor fi numarate –
acest proces este unul public, se desfasoara in mall.
Aplicatia in care au fost inscrisi participantii va selecta persoana/persoanele care au ghicit numarul
corect sau, in cazul in care nicio persoana nu a ghicit numarul corect, aplicatia va selecta participantii
care au ghicit numarul cel mai apropiat.
In cazul in care au fost mai multe persoane care au ghicit acelasi numar corect, dintre acestea, va fi
extras castigatorul prin intermediul www.random.org.
Vor fi identificati 1 castigator si 2 rezerve, in cazul in care castigatorul nu doreste sa isi revendice
premiul, nu poate fi gasit in termenul mentionat in prezentul regulament sau este declarat incompatibil
cu regulile campaniei, premiul va reveni rezervei nr. 1; daca situatia se repeta, premiul va reveni rezervei
nr. 2. In cazul in care nici rezerva nr. 2 nu poate primi premiul, acesta va ramane in posesia
organizatorului si il va folosi dupa cum considera de cuviinta.

SECTIUNEA 5. PREMIILE OFERITE IN CADRUL EVENIMENTULUI
Valoarea totala a premiului este de 1 700 lei tva inclus si consta in 1 Inel cu Diamant.
Premiul ii va reveni in totalitate unei singure persoane, desemnata castigator al campaniei conform
specificatiilor de la punctul 4.
Organizatorul va contacta castigatorul sau, dupa caz, rezervele, prin intermediul telefonului in termen
de maxim 48 de ore de la extragere. Organizatorul se obliga sa:
- sune zilnic, timp de 3 zile consecutive, castigatorul
- sa trimita sms, timp de 3 zile consecutive, castigatorului
In cazul in care, urmand procesul de mai sus, Organizatorul nu va primi raspuns de la castigator, premiul
va reveni rezervei nr.1, respectiv, daca procesul se repeta, rezervei nr. 2
Nu se permite acordarea contravalorii in bani sau schimbarea produselor oferite in cadrul acestei
campanii.
Indeplinirea obligatiilor de natura fiscala ii revine Castigatorului.
SECTIUNEA 6. RESPONSABILITATE
Organizatorul evenimentului nu va avea nici o raspundere derivand din si nu va putea fi implicat in litigii
legate de detinerea sau proprietatea asupra formularului de inscriere in concurs. Organizatorul
evenimentului va acorda premiul persoanei a carei solicitare a fost prezentata organizatorului in
conformitate cu prevederile prezentului regulament.
SECTIUNEA 7. CONFIDENTIALITATEA DATELOR
Organizatorul se obliga sa pastreze confidentialitatea datelor personale ale participantilor la prezenta
campanie promotionala, in conformitate cu prevederile legii 677/2001.
Prin participarea la Campania „Love is in the air” participantii confirma cunoasterea prevederilor
Regulamentului oficial si isi exprima acordul in privinta acestora si cu privire la includerea datelor
personale in baza de date a Organizatorului in scopul participarii la aceast eveniment si anuntarii
castigatorilor. Datele acestora vor fi pastrate in contabilitatea firmei potrivit normelor fiscale.
Prin participarea la aceasta Campanie si completarea si semnarea formularului electronic de inscriere,
participantii isi exprima consimtamantul, in mod expres si neechivoc, pentru ca orice date cu caracter
personal, precum si orice alte informatii furnizate sau cuprinse in formular, sa intre in baza de date a
Organizatorului, pentru a fi prelucrate si utilizate in orice activitati si scopuri legate de marketing si
publicitate.
Participantilor la evenimentul „Love is in the air” le sunt garantate drepturile prevazute de Legea nr.
677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera
circulatie a acestor date, in special urmatoarele drepturi:




dreptul de acces la date ;
dreptul de interventie asupra datelor ;
dreptul de opozitie.

Pentru exercitarea acestor drepturi, participantii pot trimite o cerere scrisa S.C. SEVERIN
SHOPPING CENTER SRL cu punctul de lucru in : B-dul. Mihai Viteazu, nr 78, Drobeta-Turnu
Severin, Mehedinti, Romania

SECTIUNEA 8. TAXE SI IMPOZITE
Impozitul aferent premiilor acordate va fi achitat de castigator, respectand reglementarile fiscale in
vigoare.
SECTIUNEA 9. LITIGII
Eventualele litigii aparute intre organizator si participantii la campania promotionala 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 din Bucuresti.
SECTIUNEA 10. INCETAREA / INTRERUPEREA CAMPANIEI PROMOTIONALE
Prezenta Campanie Inceteaza la data de 24.02.2018, ora 16:00.
Campania promotionala va putea fi intrerupta inainte de termen doar in caz de:



forta majora ;
printr-o decizie a organizatorului, nu inainte de a anunta publicul;

SECTIUNEA 11. REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOTIONALE
Regulamentul Campaniei este disponibil in mod gratuit la cerere la biroul administrativ al centrului
comercial Severin Shopping Center din B-dul. Mihai Viteazu, Nr. 78, la biroul de informatii Severin
Shopping Center din zona magazinului Benvenuti, pe web site-ul www.severinshoppingcenter.ro , cat
si pe pagina oficiala de facebook www.facebook.com/SeverinShoppingCenter .
Prin participarea la aceasta campanie promotionala, participantii sunt de acord sa se conformeze acestui
regulament.
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