
 
 

REGULAMENTUL CONCURSULUI 

„Kendama - 7 TO SMOKE. Marea Finala Nationala.” 

8 iulie 2018 

 
Prezentul regulament are scopul de a informa cu privire la desfasurarea Concursului initiat de 
Organizator si se adreseaza unei anumite categorii de participanti (anume desemnata de Organizator), 
reprezentand o serie de reguli ce trebuie respectate in cadrul desfasurarii acestei activitati: 

CAPITOLUL 1. ORGANIZATOR 

1.1. Organizatorul concursului “Kendama - 7 TO SMOKE. Marea Finala Nationala” (denumita in cele ce 
urmeaza „Concursul”) este Mega Mall Bucuresti, persoana juridica de drept roman, inmatriculata la 
Registrul Comerțului sub Nr. J40/2353/2007, cod unic de inregistrare RO 20986980, cu sediul social in 
Bucuresti, Calea Floreasca nr. 169A, Floreasca 169, Cladirea A, etajul 5, sectiunea A5.1, biroul nr. 07, 
Sector 1, Bucuresti, Romania, (denumita in cele ce urmeaza “Organizatorul”), reprezentata coventional 
de catre Alexandru Suiu, conform imputernicirii autentificata sub numarul 1106 din 09.11.2016 de catre 
SCPN-Optima Lex. 

Concursul se va derula conform prezentului regulament (denumit in cele ce urmeaza 
„Regulamentul”) obligatoriu pentru toti participantii. Organizatorul isi rezerva dreptul de a 
modifica Regulamentul pe parcursul derularii Concursului, dar nu inainte de a anunța publicul. 

Pentru aducerea la cunostinta publicului, Regulamentul este intocmit si este disponibil, in orice 
moment si in mod gratuit, oricarei persoane interesate, prin accesarea website-ului 
megamallbucuresti.ro precum si in formatul tiparit la sediul Organizatorului, la Info Point-ul 
centrului comercial Mega Mall, care se gaseste la nivelul 0 din centrul comercial, precum si la locul 
de desfasurare a Concursului, disponibil pe intreaga perioada de desfasurare a Concursului. 

CAPITOLUL 2. DURATA SI LOCUL DE DESFASURARE AL CONCURSULUI 

2.1.  Concursul se va desfasura in cadrul Centrului Comercial Mega Mall, situat in Bucuresti, Bulevardul 
Pierre de Coubertin nr. 3-5, sector 2, nivel 2B, Terasa Mega Mall 

2.2.  Concursul se desfasoara in data de 8 iulie 2018, in intervalul orar 15:00 -  21:00. 

 

 CAPITOLUL 3. DREPTUL DE PARTICIPARE SI MEMBRII JURIULUI 

3.1. Pot participa la Concurs toate persoanele fizice cu cetatenie romana indiferent ca au domiciliul in 
Romania sau nu, vizitator al centrului comercial, fara limita de varsta, cu excepția angajaților unitaților 
comerciale din Mega Mall, angajaților organizatorului, angajatilor colaboratorilor (cu care exista relatii 
contractuale) si rudele de gradul I sau afinii (sot/sotie) tuturor celor mentionati anterior, precum si 
persoanele antrenate in organizarea si realizarea concursului, membrii juriului si rudele de gradul I ale 
acestora. 



 
3.2. Participarea la Concurs implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a 
prezentului Regulament. 

3.3. Participantii la concurs au obligatia de a fi insotiti de un tutore legal/parinte/ruda gradul I/ ruda II, 
care au implinit varsta de 18 ani pana la data de 8 iulie 2018 (inclusiv) si care au domiciliul sau resedinta 
in Romania sau sa aiba asupra lor formularul de consimtamant (disponibil 
pe www.megamallbucuresti.ro precum si in ziua evenimentului la punctul de Inscriere)  prin care 
tutorele legal/parintele isi da acordul cu privire la participarea in concurs.  

3.4. Organizatorii nu-si asuma raspunderea si au dreptul de a nu permite participarea la concurs, in cazul 
in care la momentul desfasurarii prezentului concurs, participantii nu prezinta adeverinta in cauza sau 
nu sunt insotiti de un tutore legal. 

3.5. Juriul este format din Eduard Mihail Andreianu, cunoscut sub numele de scena CRBL si Ionut Dongo, 
cunoscut sub numele de scena OASE. 

3.6. Participarea la concurs si implicit dreptul de a concura pentru castigarea premiului mare oferit in 
cadrul evenimentului este confirmata prin completarea integrala si semnarea de catre participant a 
formularului de inscriere la concurs, pus la dispozitie in ziua desfasurarii evenimentului. 

3.7. Predarea premiilor poate fi un eveniment public. Participarea la acest Concurs presupune acceptul 
castigatorilor referitor la faptul ca, in baza acordului lor expres liber exprimat in scris, persoana lor 
(imaginea), numele, prenumele, localitatea in care domiciliaza si materiale foto, scrise, audio si video 
inregistrate de Organizator pot fi facute publice si folosite in pentru a face publica premierea si asocia cu 
Mega Mall, insa doar in legatura cu prezentul Concurs si fara a prejudicia imaginea ori drepturile 
acestora. Cesiunea si utilizarea de catre Organizator a acestor materiale se va face fara niciun fel de 
plata suplimentara pentru castigatori. Castigatorii premiilor vor semna o declaratie scrisa in acest sens, 
nefiind restrictionati in exprimarea acestui accept ori a refuzului in niciun fel, neexistand nicio 
conditionare in validarea premiului sau intrarii in posesia acestuia. 
 

CAPITOLUL 4. DREPTUL DE UTILIZARE AL IMAGINII 

4.1    In deplina cunostinta de cauza: 
Vizitatorii ariei de eveniment, prin stationarea in spatiul special amenajat de catre Organizator, 
acorda, in mod expres, Organizatorului, cu titlu gratuit, in mod exclusiv, irevocabil, permanent si 
definitiv, dreptul de a fi fotografiati si filmati impreuna cu organizatorii si participantii la concurs si 
de a utiliza Operele foto astfel create care vor conține imaginea acestora.  

In acest sens, Organizatorul va avea dreptul sa utilizeze Operele foto continand imaginea lor si a 
minorilor care ii insotesc (ce vor fi realizate/surprinse si fixate de personalul Mega Mall si/sau 
subcontractat de Mega Mall in acest sens, pe orice tip de suport / mediu de stocare), respectiv 
dreptul de a autoriza, de a interzice sau de a proceda la: 

i. reproducerea Operei foto (realizarea, integrala sau partiala, a uneia ori a mai multor 
copii ale Operei foto, direct sau indirect, temporar ori permanent, prin orice mijloc si 
sub orice forma, inclusiv realizarea oricarei inregistrari a Operei foto, precum si stocarea 
permanenta ori temporara a acesteia cu mijloace electronice); 



 
ii. distribuirea repetata si continua a Operei foto cu titlu gratuit, a originalului, 

reproducerilor sau a copiilor Operei foto, precum si oferirea publica a acestora); 
iii. comunicarea publica, direct sau indirect, a Operei foto, prin orice mijloace, inclusiv prin 

punerea Operei foto la dispozitia publicului, astfel incât sa poata fi accesata in orice loc 
si in orice moment ales, in mod individual, de catre public (comunicarea Operei foto, 
realizata direct sau prin orice mijloace tehnice, facuta intr-un loc deschis publicului, 
inclusiv orice alta modalitate publica de prezentare directa a Operei foto, expunerea 
publica a Operei foto, proiectia publica a Operei foto, prezentarea intr-un loc public, 
prin intermediul inregistrarilor. De asemenea, se va considera ca fiind publica orice 
comunicare a Operei foto, prin mijloace cu fir sau fara fir, realizata prin punerea la 
dispozitia publicului, inclusiv prin internet sau alte retele de calculatoare, astfel incât 
oricare dintre membrii publicului sa poata avea acces la aceasta din orice loc sau in orice 
moment ales in mod individual); 

iv. adaptarea, transformarea (inclusiv alaturarea Operei foto unei alteia, editarea, 
completarea, modificarea) tiparirea si publicarea Operei foto. 
 

 

CAPITOLUL 5. MODUL DE DESFASURARE A CONCURSULUI 

5.1. Concursul se va desfasura in data de 8 iulie 2018, in intervalul orar 15:00 - 21:00. 

5.2. Inscrierea la concurs se va face pe 8 iulie 2018, in intervalul 13:00 -15:00.  

5.3. Mecanismul de desfasurare a concursului, pentru determinarea celui de-al 10-lea finalist la Faza 
Nationala a Campionatului de Kendama 7 to Smoke este urmatorul: 
5.3.1. In functie de numarul de concurenti, se formeaza grupe de 5-10 participanti. Este un concurs 
standard, pe sistem piramidal pana in momentul in care raman cei mai buni 7 concurenti  
5.3.2. Etapa 1: Concurentii trebuie sa realizeze trick-urile din lista de mai jos si fiecare concurent din 
prima grupa, trebuie sa le execute. Din grupa respectiva se califica unul, maxim doi concurenti care au 
reusit sa execute perfect schemele. Se continua pe acelasi format cu toate grupele formate si din fiecare 
se selecteaza unul, doi concurenti care au reusit sa execute schemele. 

 
Lista de trick-uri: 

• One turn airplane, ufo 

• 2 turn lighthouse, flip in 

• Double whirlwind 

• Spacewalk swap spike 

• Swing bird, flip ovet the valley, flip in 

• Juggle spike 

• Lunar flip lunar, flip in 

• Airplane, 1.5 tradespike 

• Stuntplane, inward flip 

• Around the downspike 



 
5.3.3. Etapa 2: Se formeaza din nou grupe cu cei calificati si din grupele respective, sunt selectati cei mai 
buni 10 concurenti, care reusesc sa execute schemele specificate de catre CRBL si/sau OASE din lista 
mentionata la punctul 5.3.2. 
5.3.4. Etapa 3 – Semifinala este formata din 10 concurenti si fiecare concurent va trebui sa execute 
schemele arate de catre CRBL si/sau OASE din lista mentionata la punctul 5.3.2. Vor fi selectati primii 4 
concurenti care executa cel mai bine schemele. 
5.3.5 Etapa 4 - Finala este formata din 4 concurenti. Se va da o provocare 1 la 1 intre doi concurenti si cel 
care castiga, merge in urmatoarea provocare pentru locul 1 si 2. 
Castigatorul primeste un punct, pierzatorul trece la coada sirului indian.  
Cine ajunge primul la 7 puncte castiga concursul. 
 
5.4. Intre fiecare etapa, se va efectua o pauza de 10 minute, pregatindu-se listele cu concurentii care au 
trecut etapa respectiva. 
 

5.5. Mecanismul de desfasurare a FINALEI NATIONALE este urmatorul: 
5.5.1. Grupa este formata din 10 participanti – finalisti ai concursului 7 to SMOKE de la nivel national.  
5.5.2. Etapa 1 – Finala: 
CRBL si/sau OASE da un trick celor 10 concurenti, iar in functie de cum reusesc sa redea acel trick se va 
decide ordinea de intrare in concurs, in sir indian, de la 1 la 10. 
Concursul incepe in ordinea mentionata mai sus, Battle of ken, 1 vs. 1 pentru 1 singur punct.  
Castigatorul primeste un punct, pierzatorul trece la coada sirului indian.  
Cine ajunge primul la 7 puncte castiga concursul. 
De fiecare data cel care intra la masa alege trick-ul. 
 
 

CAPITOLUL 6. PREMIILE CONCURSULUI SI ACORDAREA ACESTORA 

6.1. Jurizarea se va desfasura pe data de 8 iulie. Juriul este format din CRBL si OASE – jucator 
profesionist de Kendama, care va confirma castigatorul Concursului. 

6.2. Anuntul va fi facut in intervalul orar 20.00-21.00 in timpul festivitatii de premiere si ulterior pe 
paginile de web ale Organizatorului, precum si pe pagina de Facebook ale Organizatorului. 

6.3. In cadrul Concursului „Kendama - 7 TO SMOKE. MAREA FINALA NATIONALA”, Organizatorul ofera 
premii doar locului I a caror desciere si valoare se regasesc mai jos: 

Premiul I, MAREA FINALA NATIONALA:   

Kendama Sweets – 7 buc -  valoare – 400 lei + TVA 

Lego Creator -  Naveta spatiala de explorare -  126 lei + TVA 

Voucher cadou Mega Mall -  67.23 lei + TVA 

Valoare totala premiul I: 593.23 lei + TVA 



 
 

Premiul II -  MAREA FINALA NATIONALA: 

Masina Auto Lamburghini – 134.77 lei + TVA 

Voucher cadou Mega Mall -  67.23 lei + TVA 

Valoare totala premiul II: 202 lei + TVA 
 

Premiul III -  MAREA FINALA NATIONALA: 

Masina Auto Bugatti – 67.22 lei + TVA 

Voucher cadou Mega Mall -  67.23 lei + TVA 

Valoare totala premiul II: 134.45 lei + TVA 
 

 

CAPITOLUL 7 - TAXE SI IMPOZITE AFERENTE 

7.1 Organizatorul se obliga sa suporte impozitul datorat pentru veniturile constand in premiile 
obtinute de catre castigatori in conformitate cu prevederile art. 81 alin (1) din Codul Fiscal aprobat prin 
Legea 571 din 22/2003 cu modificarile ulterioare, orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta 
natura, fiind in sarcina exclusiva a castigatorilor. Impozitul va fi calculat la valoarea neta a premiilor 
enumerate la art. 6 din prezentul Regulament. 

7.2 Orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu acestea, sunt in 
sarcina exclusiva a castigatorilor. 

7.3 Prin simpla participare la Concurs, castigatorii declara ca sunt de acord cu mecanismul de 
impozitare aplicat de Organizator. 

 

CAPITOLUL 8 - LITIGII 

8.1.     Eventualele litigii aparute intre Organizator si participanții la Concurs se vor soluționa pe cale 
amiabila, iar in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi soluționate in instanțele judecatoresti 
romane competente de la sediul S.C. MEGA MALL BUCURESTI S.R.L. 

 

CAPITOLUL 9 -  RESPONSABILITATE 

9.1 Organizatorul si partenerii acestuia sunt indreptatiti sa ia toate masurile necesare in caz de 
tentative de frauda a mecanismului Concursului, abuz sau orice alte tentative frauduloase care ar putea 
afecta imaginea companiilor implicare, a Mega Mall Bucuresti sau funcționarea corecta a Concursului. 



 
9.2  Organizatorii sunt responsabili pentrucomunicarea conditiilor de desfasurare si respectarea 
prevederilor regulamentului fara a suporta costuri determinate de actiunile ulterioare ale castigatorilor.  

 

CAPITOLUL 10 - PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

10.1 TIPUL DE DATE PRELUCRATE, SCOPUL si DURATA PRELUCRARII 
10.1.1 In vederea derularii Concursului, Organizatorul va prelucra, in baza consimtamantului 

participantilor la Concurs, urmatoarele date cu caracter personal (denumite in cele ce urmeaza 
„Datele”): 

(i) Imagine (e.g. portretul din Operele fotografice) – in scopul publicarii acesteia pe pagina de 
Facebook si in revista Organizatorului si/sau oricarei entitați afiliate Organizatorului, pe 
intreaga durata a Concursului, precum si ulterior finalizarii Concursului, pana la exprimarea 
dreptului de opozitie; 

(ii) Nume, prenume – in scopul obtinerii acordului reprezentantului legal al minorului si 
acordului persoanei vizate in vederea publicarii Operei fotografice conform pct. (i) de mai 
sus, pe intreaga durata a Concursului, precum si ulterior finalizarii Concursului, pana la 
exprimarea dreptului de opozitie; 

(iii) Vârsta – in scopul verificarii indeplinirii conditiilor de participare la Concurs, conform art. 
3.1. de mai sus, pe intreaga durata a Concursului, precum si ulterior finalizarii Concursului, 
pana la exprimarea dreptului de opozitie; 

(iv) Domiciliu – in scopul verificarii indeplinirii conditiilor de participare la Concurs, conform art. 
3.1. de mai sus, pe intreaga durata a Concursului, precum si ulterior finalizarii Concursului, 
pana la exprimarea dreptului de opozitie; 

(v) Numar de telefon - in scopul contactarii reprezentantului legal al minorului si acordului 
persoanei vizate in vederea participarii la Concurs, conform art. 3.1. de mai sus, pe intreaga 
durata a Concursului, precum si ulterior finalizarii Concursului, pana la exprimarea dreptului 
de opozitie; 

10.1.2 De asemenea, Organizatorul colecteaza si stocheaza toata corespondenta transmisa in atentia 
acestuia, precum notificari, intrebari si solicitari. 

10.1.3 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 Concurs, atunci cand este necesar; 
(iii) indeplinirea obligatiilor legale si responsabilitatilor sociale ale Organizatorului, conform 

legilor romane si internationale; 
(iv) solutionarea litigiilor, etc. 

10.1.4 In vederea participarii la Concurs, prin semnarea prezentului Regulament, persoanele care 
participa la Concurs, isi dau in mod expres consimtamantul cu privire la prelucrarea Datelor, astfel 
cum sunt descrise la Capitolul 8. 
 

10.2 ACCESAREA DATELOR 



 
Datele vor fi accesate de catre salariatii Organizatorului numai in scopurile susmentionate la art. 10.2.1 
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. 
 
10.3 OBLIGATIILE PERSOANELOR CARE PARTICIPA LA CONCURS  
In calitate de participant la Concurs, aveti urmatoarele obligatii: 

a) sa furnizati Date adevarate, exacte si complete despre dumneavoastra/minorii pe care ii 
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. 
 

10.4 DREPTURILE PERSOANELOR CARE PARTICIPA LA CONCURS 
10.4.1 Ai următoarele drepturi, ce pot fi exercitate, în mod individual sau cumulat, cu privire la datele cu 

caracter personal pe care SC Mega Mall Bucuresti SRL le deține în raport cu tine:   
a) Dreptul de acces – poți solicita confirmarea faptului că datele tale cu caracter personal sunt 

prelucrate sau nu de către SC Mega Mall Bucuresti SRL  iar în caz afirmativ, poți solicita accesul la 
acestea, precum și anumite informații despre acestea. În urma unei solicitări efectuate în acest 
sens, SC Mega Mall Bucuresti SRL  va elibera și o copie asupra datelor cu caracter personal 
prelucrate. Solicitarea de copii suplimentare va fi tarifată în funcție de costurile efective realizate 
de SC Mega Mall Bucuresti SRL, 

b) Dreptul la rectificare – poți obține rectificarea datelor tale cu caracter personal inexacte, precum 
și completarea celor care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea de informații suplimentare. 

c) Dreptul la ștergerea datelor (”dreptul de a fi uitat”) – in situațiile reglementate expres de lege 
poți obține din partea <denumire centru comercial> ștergerea respectivelor date. Astfel, poți 
solicita ștergerea datelor tale cu caracter personal dacă: 
- datele nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate sau prelucrate; 
- îți retragi consimțământul pe baza căruia are loc prelucrarea; 
- te opui prelucrării in temeiul dreptului la opoziție; 
- prelucrarea datelor tale cu caracter personal este nelegală; 

d) datele trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale care revine SC Mega Mall Bucuresti 
SRL   

e) Dreptul la restricționarea prelucrării– poți solicita restricționarea prelucrării datelor cu caracter 
personal în anumite situații reglementate expres de lege, după cum urmează: 
- contești exactitatea datelor, pentru perioada în care SC Mega Mall Bucuresti SRL verifică 

exactitatea datelor in cauză; 
- prelucrarea este ilegală, și te opui ștergerii datelor; 
- daca ai nevoie de aceste date pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea unor drepturi în 

instanță, iar SC Mega Mall Bucuresti SRL  nu mai are nevoie de aceste date; 
- te-ai opus prelucrării datelor cu caracter personal, pentru perioada în care verificăm dacă 

interesele noastre legitime prevalează asupra intereselor, drepturilor si libertatilor tale. 

In aceste situații, cu excepția stocării, datele nu vor mai fi prelucrate. 



 
f) Dreptul de a te opune prelucrării datelor cu caracter personal –  te poți opune în orice moment, 

din motive legate de situația particulară în care te afli, prelucrării (inclusiv creării de profiluri) 
întemeiate pe interesul legitim al SC Mega Mall Bucuresti SRL sau, după caz, pe exercitarea de 
către SC Mega Mall Bucuresti SRL a unei sarcini care servește unui interes public sau care rezultă 
din exercitarea unei autorități publice cu care ar fi învestit SC Mega Mall Bucuresti SRL. 

Materialele de promovare transmise prin mijloacele de comunicare electronică, pot conține informații 
succinte referitoare la posibilitatea ta de a obiecta cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal 
pentru efectuarea de activități de tip marketing direct. În cazul în care vei obiecta la prelucrarea datelor 
cu caracter personal pentru efectuarea de activități de tip marketing direct, datele tale cu caracter 
personal nu vor mai fi folosite pentru aceste scopuri. 

Dreptul de a obiecta la activitatea de marketing direct efectuată de către SC Mega Mall Bucuresti SRL  este 
disponibil în cazul în care prelucrarea datelor cu caracter personal în scopuri de marketing direct se 
întemeiază pe (i) interesul legitim al SC Mega Mall Bucuresti SRL sau (ii) pe relația contractuală existentă 
cu SC Mega Mall Bucuresti SRL și vizează produse similare celor deja contractate, și nu pe consimțământul 
transmis. 

g) Dreptul la portabilitatea datelor -  poți primi datele cu caracter personal furnizate, într-un format 
structurat, care poate fi citit automat, si poți solicita ca respectivele date să fie transmise altui 
operator. Acest drept este aplicabil numai pentru datele cu caracter personal furnizate direct de 
către tine către SC Mega Mall Bucuresti SRL  și numai dacă prelucrarea datelor cu caracter 
personal este realizată prin mijloace automate, și are ca temei legal fie executarea unui contract, 
fie consimțământul respectivei persoane, 

h) Dreptul de a depune plângere – poți depune plângere față de modalitatea de prelucrare a datelor 
sale cu caracter personal de către SC Mega Mall Bucuresti SRL. Plângerea se va depune la 
Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal („ANSPDCP”), 

i) Dreptul de a-ți retrage consimțământul – îți poți retrage, în orice moment consimțământul 
pentru prelucrarea datelor cu caracter personal de către SC Mega Mall Bucuresti SRL în cazurile 
în care prelucrarea se întemeiază pe consimțământ. Retragerea consimțământului va avea efecte 
doar pentru viitor, prelucrarea efectuată anterior retragerii rămânând în continuare valabilă. Spre 
exemplu, un astfel de caz, îl constituie posibilitatea de a-ți retrage consimțământul pentru 
transmiterea de mesaje de marketing direct. 

Astfel, vei avea posibilitatea să îți retragi consimțământul pentru primirea materialelor de marketing 
direct de la SC Mega Mall Bucuresti SRL prin următoarele modalități: 

- Prin transmiterea unui SMS/accesarea unui link, în funcție de instrucțiunile din respectivul 
SMS/e-mail, 

- Prin contactarea SC Mega Mall Bucuresti SRL prin intermediul mijloacelor de comunicare 
prevăzute mai jos (i.e., poștă și e-mail). 

j) Drepturi suplimentare aferente deciziilor automate utilizate în procesul de furnizare a serviciilor 
SC Mega Mall Bucuresti SRL - în cazul în care <denumire centru comercial> ia decizii automate în 
legătură cu datele cu caracter personal și aceste decizii te afectează în mod semnificativ poți (a) 
obține intervenția umană cu privire la respectiva prelucrare, (b) exprima punctul de vedere cu 
privire la respectiva prelucrare, (c) obține explicații cu privire la decizia luata și (d) contesta 
respectiva decizie.  



 
 
Aceste drepturi (mai puțin dreptul de a te adresa ANSPDCP, pe care îl poți exercita în condițiile 
stabilite de această autoritate – în acest sens poți consulta pagina web oficială 
www.dataprotection.ro ) pot fi exercitate, oricând, fie individual, fie cumulat prin transmiterea 
unei scrisori/mesaj prin următoarele modalități: 

- Prin poștă, la adresa: Calea Floreasca nr. 169A, Floreasca 169, Cladirea A, etajul 5, Sector 1, 
Bucuresti, Romania (in atenția NEPI Rockcastle); 

- Prin email, la adresa de email: Data.Protection@nepirockcastle.com; 

10.5.2 Nota de Informare privind Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal si Politica de 
Confidentialitate  
Mai multe informații cu privire la prelucrarea datelor tale cu caracter personal în aceste scopuri, inclusiv 
cu privire la modul în care îți poți retrage consimțământul, poți găsi în Nota de Informare privind 
Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal, disponibilă aici: https://megamallbucuresti.ro/informare-
prelucrare-date/   și Politica de confidențialitate, disponibila aici: https://megamallbucuresti.ro/politica-
de-confidentialitate/  

CAPITOLUL 11. INCETAREA CONCURSULUI 

11.1. Prezentul Concurs inceteaza la data enuntata in titlu, la ora 21:00, dar 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 prezentul 
Concurs. 

11.2. Concursul poate inceta inainte de termen prin decizia Organizatorului, cu anuntarea in prealabil, a 
publicului. 

CAPITOLUL 12. DISPOZITII FINALE 

12.1. Prin participarea la aceast Concurs, participantii sunt de acord cu prevederile prezentului 
Regulament. 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. 

12.2.  Prezentul regulament este disponibil, pentru a fi consultat, oricarui client al centrului comercial, in 
gratuit, pe www.megamallbucuresti.ro si la Biroul Informational din incinta centrului comercial, la 
parter. 

 

Prezentul act a fost incheiat in doua exemplare. 

 

S.C. MEGA MALL BUCURESTI S.R.L. 

Alexandru Suiu 

__________________ 
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