
                                                      
 

REGULAMENTUL COMPETITIEI DE SKANDENBERG CU RADU VALAHU 

4 AUGUST 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 Competitiei de Skandenberg cu Radu Valahu (denumita in cele ce urmează 
„Concursul”) este Mega Mall Bucuretsi SRL, operator de date cu caracter personal, 
inregistrat la Autoritatea de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sub 
nr. 38119 si 31876, persoana juridica de drept roman,înmatriculata la Registrul 
Comerțului sub nr. J40/2353/2007, cod unic de înregistrare 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 conventional de catre Alexandru Suiu,conform 
imputernicirii autentificata sub numarul 1106 din 09.11.2016 de catre SCPC-Optima Lex, 
in parteneriat cu Asociația Română de Skandenberg “Braț de Fier”. 
 

1.2 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. 

1.3 Pentru aducerea la cunoștința publicului, Regulamentul este întocmit si este disponibil, in 
orice moment si in mod gratuit, oricărei persoane interesate, prin accesarea website-ului 
https://megamallbucuresti.ro/  precum si in formatul tiparit la sediul Organizatorului, la 
Info Point-ul centrului comercial Mega Mall care este situat la nivelul 0 din centrul 
comercial, precum si la locul de desfasurare a Concursului, disponibil pe intreaga perioada 
de desfasurare a Concursului. 

 

 

 

 

https://megamallbucuresti.ro/


                                                      
CAPITOLUL 2. DURATA SI LOCUL DE DESFASURARE AL CONCURSULUI 

2.1.  Concursul organizat se desfăşoară limitat, strict în incinta Mega Mall din Bd-ul Pierre de 
Coubertain, nr. 3-5, Sector 2, Bucurest, pe terasa 2B a Centrului Comercial.2.2. 
 Concursul se desfasoara in data de 4 august  2018, in intervalul orar 16:00-20:00 

 

 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, cu varsta de peste 18 ani, cu 
excepția angajaților unităților comerciale din Mega Mall Bucuresti, 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. Participarea la concurs si implicit dreptul de a concura pentru castigarea premiilor oferite in 
cadrul evenimentului este confirmata prin completarea integrala si semnarea de catre 
participant a formularului de inscriere la concurs, anexat la prezentul regulament. 

3.4. 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 Bucuresti, însă 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 cu ocazia semnarii procesului verbal de 
predare-primire a premiului, 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, în 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 

Bucuresti si/sau subcontractat de Mega Mall Bucuresti 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, integrală sau partială, a uneia ori a mai multor 
copii ale Operei foto, direct sau indirect, temporar ori permanent, prin orice mijloc si 
sub orice formă, inclusiv realizarea oricărei înregistrări a Operei foto, precum si stocarea 
permanentă ori temporară 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 publică a acestora);  

iii. comunicarea publică, direct sau indirect, a Operei foto, prin orice mijloace, inclusiv prin 
punerea Operei foto la dispozitia publicului, astfel încât să poată fi accesată în orice loc 
si în orice moment ales, în mod individual, de către public (comunicarea Operei foto, 
realizată direct sau prin orice mijloace tehnice, făcută într-un loc deschis publicului, 
inclusiv orice altă modalitate publică de prezentare directă a Operei foto, expunerea 
publică a Operei foto, proiectia publică a Operei foto, prezentarea într-un loc public, 
prin intermediul înregistrărilor. De asemenea, se va considera ca fiind publică orice 
comunicare a Operei foto, prin mijloace cu fir sau fără fir, realizată prin punerea la 
dispozitia publicului, inclusiv prin internet sau alte retele de calculatoare, astfel încât 
oricare dintre membrii publicului să poată avea acces la aceasta din orice loc sau în orice 
moment ales în 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 4 august 2018, in intervalul orar 16:00-20:00 

5.2. Inscrierea la concurs se va face incepand cu data de 13 iulie ora 10:00 pana la data de 4 
august ora 15:00 prin completarea formularului de inscriere direct la Info Desk-ul Mega Mall 
sau printr-un e-mail la adresa rezervari@megamallbucuresti.ro ce trebuie sa contina formularul 
de inscriere completat in totalitate, scanat si semnat, urmand sa il aduca in original in ziua 
evenimentului. 

5.3. Mecanismul de desfasurare a concursului este urmatorul: 
 
5.3.1.  DISPOZITII GENERALE 
 
1. Meciul va fi arbitrat de 2 arbitri. Arbitrul care dă startul meciului se numeste arbitru principal, 

celălalt arbitru se numeste arbitru secundar.  

mailto:rezervari@megamallbucuresti.ro


                                                      
2. Eliminare directă. In anumite faze preliminare ale concursului este posibila eliminarea 

directă. Aceasta înseamnă că un concurent care pierde un meci va iesi din luptă pentru 

categoria respectiva.  

3. Dublă eliminare. Din momentul în care se intra în sistemul dublei eliminări, un concurent este 

eliminat numai după ce pierde două meciuri în cadrul unei categorii. Asta înseamna că, după ce 

a pierdut un meci, concurentul va desfăsura alte meciuri cu alti concurenti, care la rândul lor, au 

pierdut si ei un meci, cel care pierde al doilea meci fiind eliminat. 

4. Concursul se desfăsoară pe categorii de greutate, sex, varsta si brat. Categoriile de greutate 

sunt urmatoarele: 

a) Barbati pana in 75 kg 

b) Barbati intre 75 si 95 kg 

c) Barbati peste 95 kg 

d) Femei 

5. Cântarul oficial si înscrierea sportivilor vor avea loc în perioada cuprinsă între, cu cel mult 24 

de ore înaintea startului competitiilor si până la 1 ora înaintea startului. 

6. Toti participantii îsi asumă urmările oricărui accident posibil cauzat de participarea la 

competitie. 

 

5.3.2. REGULI INAINTE DE STARTUL MECIURILOR 

 

1. Dacă un competitor nu ajunge la masa în 30 secunde, de când a fost strigat de către 

organizatori sau afisat pe sistemul informatic, va pierde meciul. 

2. Competitorii trebuie să vină la masă cu coatele descoperite. Ei trebuie să poarte tricou sau 

maieu. În cazul în care mânecile tricoului sunt prea lungi, acestea trebuie ridicate pînă la minim 

5 centimentri deasupra coatelor. 

3. Bandajele pentru cot sau încheieturi sunt interzise.  

4. Este interzisă purtarea inelelor, ceasurilor, brătărilor sau a altor bijuterii pe mâna de joc la 

masa de concurs. 

5. Este interzisă purtarea sepcilor la masa de concurs. Părul lung trebuie sa fie prins în coadă. 

Sunt permise bentitele pentru frunte.  



                                                      
6. Dacă un concurent este prea scund, trebuie folosit un postament special, pe care sportivul să 

stea suit când concureaza, pentru a evita să se ridice cu ambele picioare de pe sol.  

7. Pentru evitarea alunecării palmelor se va folosi cretă, talc sau magneziu. 

8. Atât înainte, cât si în timpul meciului, sportivii trebuie să aibă o conduită sportivă fată de 

adversari, arbitri, oficiali si public. 

 

5.3.3. PRIZA MÂINILOR SI POZITIA CORPULUI LA START 

 

1. Concurentii au la dispozitie 30 secunde pentru a se aseza într-o pozitie corectă de start. 

Aceasta însemnă că: 

2. "Mâna liberă" trebuie să aiba contact, pe tot parcursul meciului, cu mânerul special. 

3. Priza mâinilor trebuie să respecte "vizibilitatea falangei" degetului opozabil (degetul mare). 

4. Priza palmelor competitorilor trebuie să se situeze exact deasupra mijlocului mesei. 

5. La start încheieturile trebuie să fie perfect drepte.  

6. Umerii competitorilor trebuie să fie paraleli cu masa de skandenberg; îsi pot modifica pozitia 

după start. 

7. Cotul bratului care trage trebuie să fie situat pe perna specială de pe masă. 

8.Trebuie să fie o distantă minimă de un pumn între umăr si priza mâinilor; acceasi distantă 

(minima) fată de priza trebuie să aibă si bărbia (la start).  

***IMPORTANT: Arbitrii nu sunt la masă pentru a se lupta cu dumneavoastră. Vă vor atinge 

usor cu degetele pozitiile gresite ale prizei pentru a le corecta.  

9. Orice nesupunere, la sfatul arbitrilor, de corectare a pozitiei de start va fi sanctionată cu o 

atentionare. Două atentionari inseamnă o greseală (poza 14). 

10. Participantii au 30 secunde pentru a face priza, daca nu se apelează la "priza arbitrului" 

(poza 04), cu palmele paralele cu masa. In cazul acesta, dupa ce arbitrul a consemnat pozitia 

mâinilor (poza 06 si 09), până la start (poza 10) nu se mai modifică nici pozitia corpului si, 

bineinteles, nici cea a mâinilor. Din momentul în care arbitrul spune NU MISCATI”(poza 09) si 

până dă startul (poza 09), orice miscare a umerilor, coatelor, sau modificarea prizei de către un 

concurent generează o greseală (poza 14). 

 



                                                      
5.3.4. STARTUL SI DESFASURAREA MECIURILOR 

 

1. Semnalul de start este "GATA... START" ( READY... GO) într-o cadentă nespecificată (poza 10). 

2. Concurentii trebuie să se oprească din tras când arbitrul spune STOP si pune mâinile pe priza 

concurentilor (poza 01, 02 si 16). 

3. Arbitrul poate opri meciul cu comanda STOP când concurentul a facut o greseală (poza 14) 

sau pentru a anunta învingătorul (poza 17). 

4. După ce un concurent este sanctionat cu prima greseală, meciul se reia din pozitia de start. 

5. Arbitrul atentionează concurentii dacă acestia desprind mâna liberă de pe mânerul special. 

Dacă acestia nu pun mâna la loc pe maner, arbitrul opreste meciul si îi sanctionează cu greseală. 

6. Concurentul care face două greseli pierde meciul (poza 15). 

7. Greseală este considerată ridicarea cotului de pe permită în cazul în care nici o alta parte a 

antebratului nu mai este în contact cu pernita (poza 12). 

8. Greseală este considerată si iesirea cotului de pe pernită (poza 11). 

9. Greseală este initierea scăpării mâinii din priza adversarului în vreun fel, când dai drumul la 

mână (poza 18 si 19). 

10. Greseală este când umerii competitorilor depăsesc centrul mesei. 

11. Este interzisă folosirea altei parti a corpului (de ex. bărbie, umăr sau cap) în scopul câstigării 

meciului; orice încercare de acest gen se consideră greseală. 

12. Asezarea în cele 2 pozitii periculoase “Bratul rupt”este greseală (poza 13). 

13. Comportamentul nesportiv se consideră greseală. 

14. După o gresală sunt permise maximum 30 secunde de repaus.  

15. Dacă si numai dacă ambii concurenti dau drumul simultan la mână, sau priza alunecă din 

cauza ambilor concurenti, arbitrul indica semnul din poza 05 si poate proceda la legarea 

mâinilor concurentilor cu cordelina specială (STRAP) si nu se acordă nici o greseală nimănui 

pentru acest fapt. Modul de legare a mâinilor concurentilor este ilustrat în pozele 20-26). 

 

 



                                                      
5.3.5. DECIDEREA ÎNVINGĂTORULUI 

 

 

1. La sfârsitul meciului, arbitrul va indica în mod clar castigătorul, care trebuie să treacă pe la 

masa juriului pentru a se autentifica. 

2. Meciul se pierde când orice parte a încheieturii sau a degetelor pierzatorului trec de limita 

pernutelor laterale ale mesei, indiferent dacă le ating sau nu. 

3. În cazul unei răniri accidentale se consideră meci pierdut pentru cel accidentat.  

4. Două greseli generează pierderea meciului.  

5. Dacă un competitor face o greseală când e într-o pozitie pierzătoare, el pierde meciul, chiar 

dacă e prima lui greseala. Pozitia pierzătoare e judecată de arbitri (în principiu dacă a fost dus 

la, cel putin, 2/3 spre pernita laterală, dar arbitrii pot decide exact si alte pozitii pierzătoare). 

6. Atât arbitrul principal cât si arbitrii secundari pot da atentionări sau greseli. 

7. DECIZIA ARBITRILOR ESTE FINALĂ SI NU POATE FI SCHIMBATĂ ! 

8. Protestul se poate face doar pe loc. În cazul în care la respectiva categorie s-a mai jucat un 

meci, protestul nu mai poate fi luat în consideratie. 

 

01: STOP    02: STOP    03: STOP                 04: Priza dearbitru 

 

 

 



                                                      
 

 

05: se va folosi Strap-ul  06: Puneti coatele pe masa        07: aliniati umerii   08: umerii inapoi 

 

 

 

09: trebuie respectata         10: fiti gata.. START  11: cotul alunecat de pe perna     12: cotul s-a ridicat 

de  

“vizibilitatea falangei”         pe perna  

 

 

 

 

 

 



                                                      
 

 

13: inceperea in pozitia “brat rupt”         14: o greseala   15: doua greseli   16: STOP 

 

 

17: invingator             18: pierderea prizei            19: pierderea prizei  20: legarea cu 

STRAP 

 

21: legarea cu STRAp       22: legarea cu STRAP  23: legarea cu STRAP      24: legarea cu STRAP 

http://www.bratdefier.ro/wp-content/uploads/2004/10/arbitraj21.jpg
http://www.bratdefier.ro/wp-content/uploads/2004/10/arbitraj22.jpg
http://www.bratdefier.ro/wp-content/uploads/2004/10/arbitraj23.jpg
http://www.bratdefier.ro/wp-content/uploads/2004/10/arbitraj24.jpg


                                                      
 

CAPITOLUL 6. PREMIILE CONCURSULUI SI ACORDAREA ACESTORA 

6.1. Competitia se va desfasura pe data de 4 august 2018. Arbitrii sunt cei care vor confirma 
castigatorii concursului. 

6.3. In cadrul Competitiei de Skandenberg cu Radu Valahu , Organizatorul ofera premii 
primelor 3 locuri pentru fiecare categorie de concurs stabilita, a caror descriere si valoare se 
regasesc mai jos: 

BARBATI 

categoria pana in 75 kg PREMIUL 1 

Breloc Il Passo – 29 lei             

Voucher 300 lei Sport Vision                              

Voucher cadou Mega Mall  150 lei  479 lei 

 

PREMIUL 2 

Breloc Il Passo – 29 lei             

Voucher cadou Mega Mall  300 lei  329 lei 

 

PREMIUL 3 

Breloc Il Passo – 29 lei             

Voucher cadou Mega Mall  150 lei 179 lei 

categoria  intre 75 si 95 

kg PREMIUL 1 

Breloc Il Passo – 29 lei            

Voucher 300 lei Sport Vision                              

Voucher cadou Mega Mall  150 lei 479 lei 

 

PREMIUL 2 

Breloc Il Passo – 29 lei             

Voucher cadou Mega Mall  300 lei  329 lei 

 

PREMIUL 3 

Breloc Il Passo – 29 lei             

Voucher cadou Mega Mall  150 lei 179 lei 

peste 95 kg PREMIUL 1 

Breloc Il Passo – 29 lei             

Voucher 300 lei Sport Vision                              

Voucher cadou Mega Mall  150 lei 479 lei 

  PREMIUL 2 

Breloc Il Passo – 29 lei             

Voucher cadou Mega Mall  300 lei  329 lei 

  PREMIUL 3 

Breloc Il Passo – 29 lei               

Voucher cadou Mega Mall  150 lei 179 lei 

FEMEI 

  PREMIUL 1 

Breloc Il Passo – 29 lei             

Voucher 300 lei Sport Vision           

Set Douglas (Naturals Shower 

gel/Body Lotion/Day Crème Normal 

Skin/Cleanising Face Peeling – 155 lei                             484 lei 



                                                      

  PREMIUL 2 

Breloc Il Passo – 29 lei             

Voucher cadou Mega Mall 150 lei 

Set cosmetice SECOM – 97,80 lei     

276,80 

lei 

  PREMIUL 3 

Breloc Il Passo – 29 lei             

Voucher cadou Mega Mall 120 lei 

Set cosmetice Tessori D’Oriente 

(Body Cream/gel dus)  – 11,71 lei     

160,71 

lei 

 

6.4. In total se vor acorda 12 premii, in valoare totala de 3882,51 lei. 

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 apărute 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 
judecătorești 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 pentru comunicarea 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  PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL – INFORMAREA PARTICIPANȚILOR  

Cadrul legal general care reglementează protecția datelor cu caracter personal este reprezentat de către 

Regulamentul General privind Protecția Datelor cu Caracter Personal nr. 679/2016 (“GDPR”) aplicabil în 

Uniunea Europeană, iar această notă de informare urmează cerințele prevăzute în GDPR. 

10.1.1. Care sunt entitățile implicate în prelucrarea datelor tale cu caracter personal? 

10.1.1.1. În primul rând, datele tale cu caracter personal sunt prelucrate de către S.C Mega Mall 

Bucuresti S.R.L., o societate de drept român, cu sediul social în București, Calea Floreasca, 

nr.169A, Floreasca 169, cladirea A, sectiunea A5.1, etaj 5, Biroul nr.07, sector 1, Bucuresti, 

România, înregistrată sub nr. J40/2353/06.02.2017, având CUI RO 20986980. Mega Mall 

Bucuresti acționează în calitate de operator de date cu caracter personal. 

10.1.2. Având în vedere că Mega Mall Bucuresti face parte din grupul de societăți Nepi Rockcastle 

(”Grup”), datele tale cu caracter personal vor fi prelucrate în scopurile de mai jos și de alte 

societăți din Grup, în cazul în care putem Mega Mall Bucuresti sau societățile destinatare 

din grup) justifica un temei legitim în acest sens sau dacă obținem consimțământul tău în 

acest sens. Lista societăților din Grup o poți găsi la următoarea adresă 

https://nepirockcastle.com/portfolio/ . 

10.1.3. În plus, datele tale cu caracter personal vor fi prelucrate și în raport cu o serie de partenerii 

terți (”Parteneri”). Aceștia sunt Partenerii pe care Mega Mall Bucuresti îi promovează în 

relația cu tine prin activități de marketing direct, și sunt reprezentați de regula de chiriașii 

Mega Mall Bucuresti.Partenerii nu au acces la datele tale cu caracter personal, cu excepția 

cazurilor în care Mega Mall Bucuresti a obținut acordul tău prealabil în acest sens. Lista 

completa a Partenerilor se actualizează trimestrial și poate fi consultată aici: 

https://megamallbucuresti.ro/magazine/ . 

10.1.2. Pentru ce scopuri prelucrăm datele de mai sus și care este baza noastră legală? 

10.1.2.1. Datele cu caracter personal descrise mai sus sunt prelucrate pentru următoarele 

scopuri: 

a) identificarea ta, 

b) contactarea ta prin intermediul mijloacelor de comunicare cu scopul de a-ți aduce la cunoștință  

informații despre serviciile Mega Mall Bucuresti SRL (i.e., fără a avea o natură de marketing – 

informații despre programul centrului comercial, adresa, date de contact), 

https://nepirockcastle.com/portfolio/
https://megamallbucuresti.ro/magazine/


                                                      
c) crearea și analizarea de profiluri cu privire la tine cu scopul de a personaliza materialele de 

marketing direct și pentru a ne îmbunătății serviciile, 

d) transmiterea de mesaje de marketing direct, prin intermediul mijloacelor de comunicare pentru 

care ne-ai acordat consimțământul prin intermediul Data Collector, în scopul promovării 

activităților, ofertelor și produselor Mega Mall Bucuresti SRL ale Grupului, dar și ale 

Partenerilor; transmiterea mesajelor de marketing se poate realiza atât ca urmare a creării și 

analizării de profiluri, cât și independent de aceasta, 

e) realizarea de activități de marketing sau publicitate de tip general, precum și activități de 

fidelizare a clientelei, precum și realizarea de sondaje, 

f) efectuarea unor activități de gestiune economică, financiară și/sau administrativă în Mega Mall 

Bucuresti SRL, 

g) centralizarea operațiunilor și menținerea unei baze de date interne, în care să fie stocate 

informațiile cu privire la tine, pentru a putea fi accesate pentru utilizare de către Mega Mall 

Bucuresti SRL în activitatea sa (i.e., utilizarea acestor date presupune prelucrarea acestora de 

către aplicațiile interne ale Mega Mall Bucuresti SRL în desfășurarea activității comerciale),  

h) efectuarea de analize interne (incluzând analize statistice, rapoarte) cu privire la portofoliul de 

clienți, pentru îmbunătățirea și dezvoltarea de servicii, precum și efectuarea de studii și analize 

de piață pentru îmbunătățirea și dezvoltarea serviciilor Mega Mall Bucuresti SRL, Grupului dar și 

ale Partenerilor, 

i) arhivarea, soluționarea litigiilor, investigațiilor sau oricăror altor petiții/plângeri la care Mega 

Mall Bucuresti SRLeste parte, precum și efectuarea unor controale de risc asupra procedurilor și 

proceselor Mega Mall Bucuresti SRL precum și realizarea de audituri sau investigații ale Mega 

Mall Bucuresti SRL, 

j) Asigurarea unui nivel ridicat de securitate atât la nivelul sistemelor informatice (e.g., aplicații, 

rețea, infrastructură, pagina web), cât și în cadrul locațiilor fizice, 

k) Furnizarea de servicii suport pentru tine atunci când ne soliciți aceasta, 

l) Documentarea consimțământului tău. 

10.1.2.2. Prelucrăm datele de mai sus, în principal pentru că am primit consimțământul tău în 

acest sens (e.g., transmiterea de mesaje de marketing direct). În plus, prelucrăm o parte 

din datele cu caracter personal pe care ni le furnizezi și în baza interesului nostru legitim 

(e.g., activitățile menționate la literele e) la k) de mai sus), dar și în baza unei obligații 

legale (e.g., soluționarea litigiilor, plângerilor, activități de audit, documentarea 

consimțământului etc.). Interesul nostru legitim se limitează de regulă la îndeplinirea 

operațiunilor curente aferente administrării relației cu tine, asigurarea conformității 

folosirii serviciilor, cunoașterea pieței, dezvoltarea strategică, dezvoltarea și îmbunătățirea 

serviciilor oferite, asigurarea securității sistemelor noastre.  

 

10.1.2.3. Către cine transmitem datele tale cu caracter personal? 

a) Furnizori de servicii IT (e.g., mentenanță și dezvoltare software, mentenanță și dezvoltare site), 



                                                      
b) Furnizori de servicii de cercetare de piață, furnizori de servicii prin care se transmit comunicările 

de marketing, furnizori de servicii de monitorizare a traficului si comportamentului utilizatorilor 

instrumentelor online, furnizori de servicii de personalizare a diferitelor tipuri de marketing, 

furnizorilor de servicii de marketing prin intermediul resurselor social media, furnizorilor de 

servicii de realizare a conținutului formelor de marketing, 

c) Organe judiciare, instituții publice, sau autorități publice centrale și locale, în urma unei solicitări 

exprese justificate sau a unei obligații legale, 

d) Societăți din Grup, 

e) Administratorul Proprietății Mega Mall Bucuresti SRL 

 

10.1.4. Care este perioada pentru care stocăm datele tale cu caracter personal? 

10.1.4.1. Datele tale cu caracter personal sunt prelucrate și stocate de către Mega Mall Bucuresti 

SRL de la momentul la care ai ales să completezi câmpurile din Data Collector, până la 

momentul la care alegi să îți retragi consimțământul pentru transmiterea de materiale de 

marketing.  

10.1.5. După momentul în care alegi să îți retragi consimțământul, datele tale vor fi stocate de 

către Mega Mall Bucuresti SRL pentru o perioada adițională de 3 ani, în interesul legitim al 

Mega Mall Bucuresti SRL de putea accesa și furniza documentația necesară în cazul unei 

potențiale cereri în instanță, reclamații, investigații derulate (i.e., dar fără a fi folosite 

pentru transmiterea de materiale de marketing direct). 

10.2. DREPTUL DE EXPLOATARE A DATELOR PATICIPANTILOR 
 

10.2.1. Organizatorul își rezervă dreptul de a face publice, în scopul de a demonstra veridicitatea 
campaniei a următoarelor date: numele și prenumele participanților, data înscrierii, 
premiul câștigat și valoarea bonurilor inscrise la această Campanie.  

10.2.2. Prelucrarea, utilizarea și publicarea informațiilor de mai sus nu va fi de natură a crea niciun 
fel de obligații, inclusiv de natură financiară în sarcina Organizatorului.  

 

10.3.  TIPUL DE DATE PRELUCRATE,SCOPUL si DURATA PRELUCRARII. 

10.3.1. 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 fotagrafice) - in scopul publicarii acesteia pe       

pagina de Facebook si inrevista Organizatorului si/sau oricarei entitati 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)  Varsta – in scopul verificarii indeplinarii 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 indeplinarii 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; 

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

acestuia, precum notificari, intrebari si solicitari. 

10.3.3  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. 

10.3.4. 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. 

  

 

10.3.1.  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. 
 

10.3.2.  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. 
 

10.3.3. OBLIGATIILE ORGANIZATORULUI 
10.3.3.1.  Organizatorul.detinand numar de Operator de date, inregistrat la Autoritatea de 
Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sub nr. 38119 si 31876, 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 susmentionate, conform prezentului 
Regulament si legislatiei in vigoare. 
10.3.3.2 Organizatorul se obliga sa garanteze tuturor participantilor la Concurs drepturile in 
conformitate cu Legea nr.677/2001. 
103.3.3 La cererea participantilor, adresata in scris catre MEGA MALL BUCURESTI SRL, la adresa din 
Bucuresti, Bdul Pierre De Coubertin nr.3-5. 
Organizatorul se obliga: 
- Sa confirme solicitantului daca prelucreaza sau nu date personale,in mod gratuit pentru o 

solicitare pe an 
- Sa rectifice,actualizeze.blcoheze,stearga sau transforme in date anonime,in mod gratuit,Datele a 

caror prelucrare nu este conforma dispozitiile Legii nr.677/2001; 
- Sa inceteze in mod gratuit prelucrarea Datelor solicitantului. 

10.3.3.4.Organizatorul se obliga ca Datele sa nu fie transferate catre terti cu exceptia furnizorului 

de servicii IT al Organizatorului, conform art.10.1.2, precum si cu exceptia cazurilor in care 

Organizatorul trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia in vigoare. 

10.3.4. DREPTURILE PERSOANELOR CARE PARTICIPA LA CONCURS 
10.3.4.1. 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 http://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  

10.3.5.   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-

http://www.dataprotection.ro/
mailto:Data.Protection@nepirockcastle.com
https://megamallbucuresti.ro/informare-prelucrare-date/


                                                      
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. 

12.3. În cazul în care organizarea Campaniei promoționale este împiedicată de evenimente de forță 
majoră, organizatorul își rezervă dreptul de a decide, după caz, încheierea, prelungirea sau amânarea 
concursului. 
12.4. Organizatorul își rezervă dreptul să modifice prezentul regulament sau anexele sale prin act 
adițional de câte ori este necesar, cu informarea corespunzătoare a celor interesați și/sau a publicării 
actului adițional pe site-ul https://megamallbucuresti.ro/ şi la Biroul Info Point din cadrul Centrului 
Comercial. 
 

Prezentul act a fost incheiat in doua exemplare. 

 

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

Alexandru Suiu 
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