
 
 

 

REGULAMENTUL OFICIAL 

AL  CAMPANIEI „IA-TI CEVA NOU, CA TE PASTE UN CADOU” 

DIN CENTRUL COMERCIAL MEGA MALL 

 

PERIOADA CAMPANIEI: 26 MARTIE – 7 APRILIE  

 

 

 

I. SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI 

 

Organizatorul campaniei „IA-TI CEVA NOU, CA TE PASTE UN CADOU” este S.C. Mega Mall 

Bucuresti S.R.L., cu sediul social in Bucuresti, Bd. Barbu Vacarescu nr 301 – 311, etaj 3, Sector 2, 

înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/2353/2007, Cod Unic de Înregistrare 

RO 20986980, cont bancar RO16 RZBR 0000 0600 1024 4372, deschis la Raiffeisen Bank S.A., 

reprezentata conventional de catre Sorina-Alexandra Badoi, conform imputernicirii autentificata sub 

numarul 1106 din 09.11.2016 de catre SCPN – Optima Lex. 

 

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.  

 

II. SECTIUNEA 2. LOCUL SI DURATA DESFASURARII CAMPANIEI 

 

Campania se desfasoara in centrul comercial Mega Mall, situat in Bd-ul Pierre de Coubertain, nr. 3-5, 

Sector 2, Bucuresti. Punctul de desfasurare si ridicare al premiilor vor fi amplasate in cadrul Mega Mall , 

respectiv la Biroul Informational, nivel 0. 

Campania se desfasoara intre 26 martie, ora 10:00 si 07 aprilie, ora 18:30. 

 

III. 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 

Mega Mall, 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. 

 

IV. SECTIUNEA 4. MODUL DE DESFASURARE A CAMPANIEI  

 

4.1. In cadrul acestei campanii comerciale participantii au sansa ca castige instant unul dintre cele 3000 

de premii constand in electrocasnice, conform tabelului de la Sectiunea 5. 

 

4.2.  Pentru a participa la Campanie, clientii cu drept de participare, conform SECTIUNII 3, trebuie sa 

achizitioneze in perioada 26 martie 2018 (ora 10:00) si 07 aprilie 2018 (ora 18:30), produse 

si/sau servicii din magazinele Centrului Comercial (conform SECTIUNII 6), cu o valoare cumulata 

de minimum 300 de lei pe unul sau mai multe bonuri fiscale, din aceeasi zi calendaristica. 

 

4.3. Valabilitatea bonurilor fiscale in cadrul campaniei: 

4.3.1. Bonurile fiscale emise in zile calendaristice diferite nu se cumuleaza.  

4.3.2. Bonurile fiscale pot fi folosite in Campanie exclusiv in ziua in care au fost emise de magazinele 

din cadrul Centrului Comercial. 

4.3.3. 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.  



 
 

4.3.4. 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, 

servicii bancare si de asigurari precum si jocuri de noroc si/sau tip cazino. Pot fi cumulate 

maxim 2 bonuri din unitati de tip cafenele, restaurante si fast food si maxim 1 bon emis 

de hypermarketul Carrefour. 

 

4.4. 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 300 lei pentru o zi calendaristica; in situatia in care 

participantii la prezenta campanie, prezinta un bon fiscal mai mare sau chiar multiplu de 300 lei, 

acesta nu capata dreptul la mai multe premii instant.  

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

cumparaturi;  

- sa prezinte bonurile fiscale de cumparaturi pentru validare, la Biroul Informational de campanie, 

Nivel 0, in aceeasi zi in care au fost emise, pana la ora 21:40, cu exceptia intervalelor orare 12:00-

12:30 si 19:00-19:30.  

 

4.5. 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. 

 

V. SECTIUNEA 5. PREMIILE SI ACORDAREA ACESTORA  

 

5.1. Premiile oferite in aceasta campanie, in numar de 3000 de bucati, sunt detaliate mai jos. Aceste premii 

se vor acorda pe loc, dupa razuirea unui talon pe care este scris numele premiului. Premiul castigat, 

inscris pe talonul razuibil, nu poate fi schimbat cu un alt premiu si nici nu se poate oferi contravaloarea 

in bani a acestuia. De asemenea, in situatia in care participantii la prezenta campanie, prezinta un bon 

fiscal mai mare sau chiar multiplu de 300 lei, acesta nu capata dreptul la mai multe premii instant.  

 

Nr. 
Crt. Descriere 

Pret / lei -  
TVA Inclus 

Nr. 
Buc 

Total / lei 
-  TVA 
inclus Poza Produs 

1 
STORCATOR DE 
CITRICE 34.9 164 5723.6 

 

2 MIXER DE MANA 47.9 1036 49624.4 

 



 
 

3 CAFETIERA 39.9 600 23940 

 

4 RASNITA CAFEA 36.9 600 22140 

 

5 FIERBATOR DE APA 32.9 300 9870 

 

6 FIER DE CALCAT 49.9 300 14970 

 

      

  TOTAL 3000 126268 TVA inclus 
 

 
 

5.2. In total, vor fi acordate 3000 de premii, cu o valoare totala cumulata de 126,268  Lei (TVA inclus). 

 

5.3. Premiile zilnice vor fi ridicate, din cadrul Biroului Informational de campanie (Nivel 0). Ridicarea 

premiului de catre castigator se va face pe baza prezentarii bonurilor de cumparaturi, iar castigatorul 

va semna procesul verbal de predare-primire. – premiile se ridica instant, de la cele punctul de ridicare 

mai sus mentionat. 

 

5.4. In cazul in care este necesar, se va mai deschide un punct de ridicare al premiului la nivelul -1, zona 

Carrefour. Acest lucru se va anunta pe Facebook si pe site-ul Mega Mall.  

 

5.5. Nu se permite acordarea contravalorii in bani a premiului. 

 

5.6. Indeplinirea obligatiilor de natura fiscala ii revine Organizatorului. 



 
 

 

5.7. Prezenta Campanie Inceteaza la data de 07 aprilie 2018, ora 18:30 sau la epuizarea tuturor premiilor.  

 

 

VI. SECTIUNEA 6. MAGAZINELE PARTICIPANTE  

 

Pot participa la Campanie toate bonurile fiscale emise in perioda acesteia, de catre magazinele din centrul 

comercial Mega Mall Bucuresti. Sunt excluse bonurile fiscale emise de unitatile comerciale care desfasoara 

activitati de natura: schimb valutar, intermedieri de plati, inclusiv utilitati, servicii bancare si de asigurari 

precum si jocuri de noroc si/sau tip cazino. Pot fi cumulate maxim 2 bonuri din unitatile de tip cafenele, 

restaurante si fast food si maxim 1 bon emis de hypermarketul Carrefour. 

 

VII. SECTIUNEA 7. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL  

 

7.1 TIPUL DE DATE PRELUCRATE, SCOPUL si DURATA PRELUCRARII 

7.1.1 In vederea derularii Campaniei, Organizatorul va prelucra, in baza consimtamantului 

participantilor la Campanie, urmatoarele date cu caracter personal (denumite in cele ce urmeaza 

„Datele”): 

(i) Nume, prenume – in scopul obtinerii acordului de transmitere a mesajelor publicitare si de 

marketing, produse gratuite sau despre produsele si serviciile oferire de Organizator sau de 

partenerii sai, pana la exprimarea dreptului de opozitie; 

(ii) Număr telefon – in scopul obtinerii acordului de transmitere a mesajelor publicitare si de 

marketing, produse gratuite sau despre produsele si serviciile oferire de Organizator sau de 

partenerii sai, pana la exprimarea dreptului de opozitie; 

(iii) Adresă de e-mail – in scopul obtinerii acordului de transmitere a mesajelor publicitare si de 

marketing, produse gratuite sau despre produsele si serviciile oferire de Organizator sau de 

partenerii sai, pana la exprimarea dreptului de opozitie; 

(iv) Data nașterii – in scopul verificarii indeplinirii conditiilor de participare la Campanie, 

conform art. 3.1. de mai sus, pe intreaga durata a Campaniei, precum si ulterior finalizarii 

Campaniei, pana la exprimarea dreptului de opozitie; 
(v) Genul (m/f) – in scopul obtinerii acordului de transmitere a mesajelor publicitare si de 

marketing, produse gratuite sau despre produsele si serviciile oferire de Organizator sau de 

partenerii sai, pana la exprimarea dreptului de opozitie; 

(vi) Numărul de copii din familie și vârsta acestora – in scopul obtinerii acordului de 

transmitere a mesajelor publicitare si de marketing, produse gratuite sau despre produsele si 

serviciile oferire de Organizator sau de partenerii sai, pana la exprimarea dreptului de 

opozitie; 

(vii) Localitatea și cartierul în care locuiesc – in scopul obtinerii acordului de transmitere a 

mesajelor publicitare si de marketing, produse gratuite sau despre produsele si serviciile 

oferire de Organizator sau de partenerii sai, pana la exprimarea dreptului de opozitie; 

 
7.1.2 Datele pot fi transferate in scopul stocarii catre server-ul administrat de furnizorul de servicii IT al 

Organizatorului, cu conditia ca masurile tehnice, organizationale si personale sa fie mentinute la 

acelasi nivel cu cele ale Organizatorului. 

7.1.3 De asemenea, Organizatorul colecteaza si stocheaza toata corespondenta transmisa in atentia 

acestuia, precum notificari, intrebari si solicitari. 

7.1.4 In afara de scopurile susmentionate, Organizatorul va folosi Datele si pentru: 

(i) furnizarea informatiilor solicitate si pentru a raspunde corespondentei primite; 

(ii) a contacta persoanele care participa la Campanie, atunci cand este necesar; 

(iii) indeplinirea obligatiilor legale si responsabilitatilor sociale ale Organizatorului, conform 

legilor romane si internationale; 



 
 

(iv) campanii de marketing direct, trimitere Newslettere, SMS si diferite informari despre 

produsele si serviciile Organizatorului si a partenerilor sai 

(v) solutionarea litigiilor, etc. 

 

7.2 ACCESAREA DATELOR 

Datele vor fi accesate de catre salariatii Organizatorului numai in scopurile susmentionate la art. 

7.1.1 Aceste persoane sunt obligate sa pastreze confidentialitatea Datelor, fiind instruite cu 

privire la protectia datelor cu caracter personal.  

Se vor lua toate masurile de securitate necesare pentru protectia Datelor impotriva accesului 

neautorizat la Date sau modificarii, dezvaluirii sau distrugerii neautorizate de Date. Toate 

informatiile cu caracter personal vor fi prelucrate prin intermediul unor pagini securizate. 
 

7.3 OBLIGATIILE PERSOANELOR CARE PARTICIPA LA CAMPANIE 

In calitate de participant la CAMPANIE, aveti urmatoarele obligatii: 

a) sa furnizati Date adevarate, exacte si complete despre dumneavoastra reprezentanti. In cazul in 

care Datele nu sunt adevarate, exacte si complete, aveti obligatia de a ne notifica in cel mai scurt 

timp in vederea remedierii acestei situatii; 

b) sa mentineti si sa innoiti Datele pentru a fi adevarate, exacte si complete, atunci cand situatia o 

cere. 

 

7.4 OBLIGATIILE ORGANIZATORULUI 

7.4.1 Organizatorul, detinand numar de Operator de date cu caracter personal 38119 / 2017 se obliga 

sa respecte prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea 

datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date (denumita in continuare „Legea nr. 

677/2001”). Ca atare, Organizatorul se angajeaza sa prelucreze Datele sus mentionate, conform 

prezentului Regulament si legislatiei in vigoare.  

7.4.2 Organizatorul se obliga sa garanteze tuturor participantilor la Concurs drepturile in conformitate cu 

Legea nr. 677/2001.  

7.4.3 La cererea participantilor, adresata in scris catre MEGA MALL BUCURESTI S.R.L., la adresa din 

Blvd. Pierre de Coubertin, nr. 3-5, sector 2, Bucuresti, Organizatorul se obliga: 

a) sa confirme solicitantului daca prelucreaza sau nu date personale, in mod gratuit, pentru o 

solicitare pe an; 

b) sa rectifice, actualizeze, blocheze, stearga sau transforme in date anonime, in mod gratuit, 

Datele a caror prelucrare nu este conforma dispozitiilor Legii nr. 677/2001; 

c) sa inceteze in mod gratuit prelucrarea Datelor solicitantului. 

7.4.4 Organizatorul se obliga ca Datele sa nu fie transferate catre terti cu exceptia furnizorului de servicii 

IT al Organizatorului, conform art. 7.1.2, precum si cu exceptia cazurilor in care Organizatorul 

trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia in vigoare. 

 

7.5 DREPTURILE PERSOANELOR CARE PARTICIPA LA CONCURS 

7.5.1 In conformitate cu Legea nr. 677/2001, fiecare participant are urmatoarele drepturi: 

a) dreptul la informare (art. 12); 

b) dreptul de acces la date cu caracter personal (art. 13); 



 
 

c) dreptul de interventie asupra datelor du caracter personal (art. 14), incluzand, dar fara 

limitare la  

(i) dreptul la stergerea Datelor, trimitand o astfel de cerere la adresa: MEGA 

MALL BUCURESTI, Blvd. Pierre de Coubertin, nr. 3-5, sector 2, Bucuresti;  

(ii) retragerea, in orice moment, a consimtamantului cu privire la prelucrarea 

Datelor  

(iii) rectificarea Datelor inexacte / incomplete; 

d) dreptul de opozitie (art. 15); 

e) dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art. 17); 

f) dreptul de a se adresa justitiei (art. 18).  

 

7.5.2 La data incheierii tuturor operatiunilor de prelucrare in legatura cu prezenta Campanie, respectiv la 

expirarea duratei mentionate la art. 7.1. de mai sus, Organizatorul inceteaza orice prelucrare a 

Datelor, daca persoana care a participat la Campanie nu si-a dat in mod expres si neechivoc 

consimtamtul pentru primirea de oferte, mesaje publicitare si de marketing, etc., prin bifarea 

casutei:  

 

“Sunt de acord in mod expres si neechivoc ca Datele sa intre in baza de date si sa fie prelucrate 

de catre Organizator (inregistrat la ANSPDCP sub notificarea nr. 38119 / 2017) 

Am luat la cunostinta drepturile pe care le am cf. Legii nr. 677/2001, mentionate la art. 8.5.1. de 

mai sus. Am luat la cunostinta ca imi pot exercita aceste drepturi in mod gratuit, printr-o cerere 

semnata, datata si expediata la adresa:  MEGA MALL BUCURESTI S.R.L.,  Bucuresti, Blvd. 

Pierre de Coubertin, nr. 3-5, sector 2, Bucuresti.  

Sunt de acord [ ] 

Nu sunt de acord [ ] 

ca Datele sa fie prelucrate in alte scopuri decat cele mentionate la art. 7.1. de mai sus, respectiv 

in scop de marketing pana la exprimarea dreptului de opozitie si sa primesc informatii, la adresa 

de domiciliu / reședinta despre oferte, mesaje publicitare si de marketing, produse gratuite sau 

despre produsele si serviciile oferire de Organizator sau de partenerii sai.” 

 

7.5.3 In cazul in care participantul si-a exprimat acordul expres pentru stocarea si prelucrarea ulterioara 

a datelor cu caracter personal de catre Organizator (sau Imputernicitul acestuia), aceste operatiuni 

vor putea fi efectuate de Organizator pana la data retragerii acordului, respectiv pana la solicitarea 

scrisa prin email la adresa: info@megamallbucuresti.ro , telefonic la numarul: 0757 055 727 

(numar cu tarif normal), sau printr-o cererea scrisa adresata Organizatorului la adresa din Blvd. 

Pierre de Coubertin, nr. 3-5, sector 2, Bucuresti,  de stergere a Datelor, caz in care Organizatorul va 

proceda neintarziat la stergerea acestora. 

 

 

Regulamentul Campaniei este disponibil tiparit in mod gratuit oricarui solicitant, in baza unei cereri scrise 

adresate catre Mega Mall Bucuresti, cu sediul in Bd-ul Pierre de Coubertain, nr. 3-5, Sector 2, Bucuresti 

sau in format electronic pe www.megamallbucuresti.ro. Regulamentul poate fi consultat la biroul de 

informatii din incinta centrului comercial reprezentand si zona de activare a campaniei. 

Participarea la prezenta Campanie implica obligativitatea respectarii prevederilor prezentului Regulament.  

mailto:info@megamallbucuresti.ro
http://www.megamallbucuresti.ro/


 
 

Prin completarea formularului electronic de participare la Campanie, castigatorul este de acord ca numele, 

datele sale de identificare si fotografia/imaginea sa, sa poata fi facute publice si folosite in scopuri 

publicitare de catre Organizator in materiale tipărite, audio sau video, fara ca acesta (castigatorul) sa emita 

pretentii financiare Organizatorului pentru realizarea acestor operatiuni. 

VIII. SECTIUNEA 8. INCETAREA CAMPANIEI  

 

Prezenta Campanie Inceteaza la data de 07 Aprilie 2018, ora 18:30 sau in momentul epuizarii tuturor 

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. 

 

 

IX. SECTIUNEA 9. DISPOZITII FINALE 

 

9.1. Prin participarea la aceasta Campanie, participantii sunt de acord cu prevederile prezentului 

Regulament. S.C. Mega Mall Bucuresti 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. 

 

9.2  Prezentul regulament este disponibil, pentru a fi consultat, oricarui client al centrului comercial Mega 

Mall, in mod gratuit, pe www.megamallbucuresti.ro si la Biroul Informational din incinta centrului 

comercial, nivelul zero.  

 

Prezentul act a fost incheiat in 2 exemplare.  

 

S.C. Mega Mall Bucuresti S.R.L. 

 

Sorina-Alexandra Badoi 
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