REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI
“Luna lui Scolarel cu cadouri fel de fel!“
8, 15, 22, 29 septembrie 2019
Prezentul regulament are scopul de a informa cu privire la desfășurarea Campaniei inițiată de
Organizator și se adresează unei anumite categorii de participanți (anume desemnată de
Organizator), reprezentând o serie de reguli ce trebuie respectate în cadrul desfășurarării
acestei activități:
1.

ORGANIZATOR

1.1. Organizatorul campaniei “Luna lui Scolarel cu cadouri fel de fel” (denumita în cele ce
urmează „Campania”) este RETROPOLITAN REPUBLIC SRL, persoană juridică
română, cu sediul în București, Sector 1, Str Luigi Cazzavilan, nr 36-38, ap 2, înmatriculată la
Registrul Comerțului sub nr. J40/12326/2013, CUI RO32322063, reprezentată legal prin
asociat unic si administrator Roxana-Maria Clain, (denumită în cele ce urmează
“Organizatorul”).
1.2. Organizatorul va derula prezenta Campanie în condițiile prevăzute de Regulament, în
parteneriat cu GALERICOM ALEX SRL, persoană juridică română, cu sediul în Bucuresti,
Bd. Iuliu Maniu, nr. 19, etaj 1, spaţiul S3, sector 6, România, înregistrată la Registrul
Comerţului sub nr. J40/7610/2012, CUI RO 30384361, reprezentată legal prin dl. Dan
Manea-Busuioc (denumita în cele ce urmează „Partener”).
Scopul prezentei Campanii este acela de a atrage vizitatori în hipermarketul cora Alexandriei
și in magazinele din Galeria Comercială cora Alexandriei, în conformitate cu acest
regulament, care să participe la evenimentele desfasurate în perioada prezentei Campanii,
precum și sa contribuie la fidelizarea acestora prin oferirea de premii, conform celor
specificate mai jos, toate aceste urmând a fi acordate/suportate de către Organizator.
Participanții la Campanie sunt obligaţi să respecte termenii şi condiţiile Regulamentului
Oficial al Campaniei, potrivit celor menţionate mai jos (denumit în continuare
“Regulament”).
Regulamentul este întocmit şi va fi făcut public, conform legislaţiei aplicabile din România,
pe site-ul lunaluiscolarel.ro şi la Biroul de organizare a Campaniei din cadrul cora
Alexandriei, fiind disponibil in mod gratuit oricărui participant la Campanie. Organizatorul îşi
rezervă dreptul de a modifica sau schimba dispozitiile prezentului Regulament, urmând ca
modificările să își producă efecte numai după aducerea acestora la cunoștința participantilor
prin publicarea pe site-ul lunaluiscolarel.ro.
2.

DURATA CAMPANIEI ȘI LOCUL DE DESFĂȘURARE

2.1.
. Campania “Luna lui Scolarel cu cadouri fel de fel” se desfăşoară in incinta cora
Alexandriei din Bucuresti, Sector 5, Soseaua Alexandriei 152, in perioada 8, 15, 22, 29
septembrie 2019, interval orar in fiecare zi de campanie 11.00-13.00 (“Durata Campaniei”),
perioada in care participantii (care respecta conditiile indicate in prezentul Regulament), pot
primi conform celor detaliate in prezentul Regulament premii instant incepand cu data de 15
septembrie, oferite pana la epuizarea acestora în intervalul orar 11.00-13.00.
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3. CONDIȚII DE PARTICIPARE
3.1. La Campanie poate participa orice persoanã fizică cetățean român cu domiciliul sau
reședință în România, care a împlinit vârsta de 18 ani la data inceperii Campaniei și al carui
copil a participat la minim 2 editii ale campaniei “Luna lui Scolarel cu cadouri fel de fel”.
Fiecare participant al carui copil a participat la unul din cele patru evenimente va primi un
talon pentru fiecare copil care participa, talon pe care participantul va completa toate
campurile solicitate iar Organizatorul va aplica cate o stampila pentru fiecare editie la care
copilul participantului va participa. Talonul de participare la campanie se va inmana
participantului odata cu inmarea diplomei de participare copilului acestuia. Talonul de
participare se va stampila in ziua desfasurarii evenimentului odata cu inmarea diplomei de
participare copilului si se acorda o singura stampila pe zi de participare. Pentru claritate
participantul nu poate primi 2 stampile in aceeasi zi pe un talon. Dovada participarii la
eveniment in vederea obtinerii stampilei se va face prin participarea copilului in cadrul
evenimentului si primirea de catre acesta a diplomei de participare. Pentru a avea dreptul de a
primi un premiu instant participantul trebuie sa cumuleze doua stampile pe un talon din zile
diferite, respectiv copilul participantului sa fi participat 2 editii si sa fi cumulat doua diplome
de participare din zile diferite.
3.2. Fiecare participant care prezintă un talon cu doua stampile, cele doua diplome de
participare ale copilului si care respectă condițiile sus-menționate va primi din partea
Organizatorului un premiu instant, constând într-un voucher in valoare de 40 de lei, în limita
disponibilă a acestora în conformitate cu art. 4.1 din prezentul Regulament (“Premiul
Instant”).
3.3.

Pentru claritate, orice participant la Campanie trebuie sa indeplineasca cumulativ
urmatoarele conditii:
• sa fie persoana fizica, cetatean roman, cu domiciliul sau resedinta in Romania;
• sa aiba varsta de minimum 18 (optsprezece) ani impliniti la data inceperii Campaniei;
• copilul acestuia sa participe la minim 2 editii ale campaniei “Luna lui Scolarel cu
cadouri fel de fel” si sa primeasca diploma de participare la evenimentele din cadrul
campaniei, respectiv sa cumuleze 2 diplome de participare in zile diferite;
• sa se prezinte la Biroul de desfasurare al Campaniei din Centrul Comercial in ziua in care
copilul a participat la campanie pentru stampilare talon de participare, acesta fiind stampilat
odata cu acordarea diplomei de participare copilului;
• sa cumlueze minim doua stampile pe talonul de participare din zile diferite si copilul sa
cumuleze doua diplome de participare in zile diferite;
• sa respecte prevederile prezentului Regulament precum si orice alte indicatii date de
Organizator in vederea desfasurarii in bune conditii a Campaniei;
• sa pastreze diplomele de participare in baza carora a cumulat stampilele pe talonul
participant la Campanie pentru a le prezenta la Biroul de desfasurarea a Campanie la
momentul acordarii premiului instant;
• Pentru a avea dreptul de a primi un premiu instant, participantii trebuie sa prezinte talonul
pe care sunt aplicate minim 2 (doua) stampile si doua diplome pentru zilele in care s-au
aplicat stampilele.
3.4.
La această tombolă nu pot participa angajații societăților ROMÂNIA
HYPERMARCHÉ S.A., GALERICOM MANAGEMENT S.R.L. și GALERICOM ALEX
S.R.L., RETROPOLITAN REPUBLIC SRL, precum și parinții, copiii, frații/surorile,
soții/soțiile acestora sau rudele prin alianța de gradul I.
3.5.
Organizatorul îşi rezervă dreptul de a refuza acordarea premiului oricărui participant
cu privire la care există indicii certe sau suspiciuni de fraudare a Campaniei.

2

4. PREMIILE ACORDATE ÎN CADRUL CAMPANIEI
4.1.
Premiile ce pot fi câștigate în cadrul campaniei “Luna lui Scolarel cu cadouri fel de
fel” conform condițiilor precizate în prezentul regulament sunt următoarele:
Nr.
crt

Denumire premiu

Cantitate

Valoare/buc
cu TVA

Total cu TVA

1.

Voucher Pepco

40 buc

40.00 lei

1600,00 lei

2.

Voucher Takko

40 bc

40.00 lei

1600,00 lei

4.2. Premiile se acordă conform mecanismului desfășurării Campaniei, persoanei care
respectă condițiile de participare, așa cum sunt descrise în prezentul Regulament.
4.3. În perioada de desfășurare a Campaniei se vor acorda 80 premii in valoare de 3.200,00
lei TVA inclus.
4.4. Vocherele vor putea fi folosite doar in perioada de valabilitatre si doar in cora
Alexandriei.
4.5. Stocul premiilor este limitat. Castigatorii isi vor putea alege tipul de premiu (voucher
Pepco sau Takko) in ordinea acordarii, in limita stocului disponibil. După terminarea acestuia
Organizatorul are dreptul de a înceta Campania sau de a suplimenta numărul de premii. În
cazul în care Organizatorul decide suplimentarea numărului de premii sau încetarea
campaniei înainte de termenul stabilit în prezentul Regulament, din motive care țin de
disponibilitatea premiilor din stoc, acest fapt va fi anunțat pe site-ul lunaluiscolarel.ro și prin
intermediul unui Act Adițional la prezentul Regulament.
4.6. Daca bunurile achizitionte cu voucherul depasesc valoarea acestuia, diferenta va fi
acoperita de castigator.
4.7. Daca bunurile achizitionte cu voucherul au o valoare mai mica, nu se acorda rest in
bani.
4.8. Voucherele se pot folosi exclusiv in perioada de valabilitate inscrisa pe ele si in
magazinele indicate.
4.9. Valoarea voucherelor se poate cumula.
4.10. Un voucher poate fi folosit intr-o singura sesiune de cumparaturi.
4.11. In cadrul acestei Campanii, nu este posibila inlocuirea premiilor castigate cu
contravaloarea acestora in bani sau cu alte beneficii.
5. MODALITATEA DE DESFASURARE A CAMPANIEI
5.1.
In cadrul acestei Campanii participanții pot câștiga unul dintre cele 80 de Premii
Instant disponibile.
5.2. Vor avea dreptul de a participa la Campania promoțională toți clienții menționați la
Capitolul 3 din prezentul regulament.
5.3. Un client/parinte poate primi/participa cu un maxim de 3 taloane in contexul in care
poate avea maxim 3 copii care participa la evenimente si va prezenta pentru fiecare talon
diplomelele fiecarui copil.
5.4. Mecanismul desfășurării Campaniei promotionale este următorul:
i.
Participanții la Campanie, care îndeplinesc condițiile de participare descrise la
Capitolul 3 din prezentul Regulament, se vor prezenta la Biroul de desfasurare a Campaniei
din cora Alexandriei incepand cu data de 8 septembrie 2019 în intervalul orar 11:00 – 13.00.
Vor fi acceptate exclusiv taloanele de participare care au cumulat minim doua stampile de
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participare din zile diferite si vor prezenta si diplomele de participare ale copilului din zilele
in care s-au acordat stampilele
ii.
Reprezentantul Organizatorului de la Biroul de desfasurare a Campaniei va verifica
talonul de participare si diplomele, pentru a constata dacă acestea respectă prevederile
prezentului Regulament, respectiv dacă: (i) talonul are doua stampile din zile diferite ale
evenimentelui, (ii) diplomele de particiapre ale copilului din zilele in care s-au acordat
stampilele (iii) talonul este completat cu numele si prenumele participantului, (iv) toate
celelalte condiții descrise în prezentul regulament sunt îndeplinite.
iii.
Diplomele de participare vor fi marcate pe spate ca fiind castigatoare prin stampilare
sau semnare, pentru a nu mai putea fi refolosite in Campanie. Diplomele de participare vor
ramane in posesia participantilor.
iv.
Datele vor fi inregistrate de reprezentantul Organizatorului de la Biroul de
desfasurare a Campanie pe baza unui borderou. Prin semnatura pe borderou clientul confirma
autenticitatea informatiilor oferite. Semnatura, alaturi de celelalte informatii este un camp
obligatoriu si necompletarea lui atrage imposibilitatea participarii la Campanie si, in
consecinta, imposibilitatea primirii premiului instant.
v.
Premiul Instant se va preda pe loc participantului, în baza unui proces – verbal de
predare – primire.
5.5. Nu se va acorda contravaloarea premiilor în bani. Premiile nu pot fi schimbate,
modificate, înlocuite.
5.6. Organizatorul isi rezerva dreptul de a nu preda Premiul Instant în situatia in care
participantul: (i) nu indeplineste conditiile de participare menționate în prezentul Regulament,
sau (ii) refuza sa prezinte diplomele in original, sau (iii) se afla in imposibilitatea de a primi
Premiul Instant, sau (iv) renunta sau refuza sa primeasca Premiul Instant.
6. TAXE SI IMPOZITE
6.1.
Orice obligaţie de natură fiscală în legatură cu premiul caştigat este în sarcina
exclusivă a câştigătorului, cu excepţia impozitului ce trebuie reţinut la sursă conform
prevederilor legale în vigoare - Titlul III din Legea 571/2003 privind Codul Fiscal, cu
modificarile si completarile ulterioar – in cazul in care acesta este datorat.
6.2.
Prin simpla participare la Campanie, participanții declara ca sunt de acord cu
mecanismul de impozitare aplicat de Organizator.

7. PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL – INFORMAREA
PARTICIPANȚILOR CONFORM LEGII 129/2018 si REGULAMENTULUI UE
2016/679 PRIVIND PROTECTIA PERSOANELOR FIZICE IN CEEA CE
PRIVESTE PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL SI
LIBERA CIRCULATIE A ACESTOR DATE
7.1.
Prin participarea la prezenta Campanie precum si prin semnarea si predarea catre
Organizator a formularului „Acord pentru prelucrarea datelor cu caracter personal”,
participantii accepta in mod neconditionat si explicit ca datele cu caracter personal de
identificare sa fie utilizate si stocate intr-o baza de date, aceasta putand fi folosita de
Organizator (inclusiv imputernicitul acestuia) in scopul organizarii Campaniei, inclusiv ca
datele cu caracter personal (Nume, Prenume) ale castigatorilor premiilor sa fie publicate pe
site-ul Campaniei conform prevederilor legale aplicabile. Organizatorul este obligat sa
pastreze confidentialitatea datelor personale ale participantilor la prezenta Campanie si sa nu
le dezvaluie tertilor fara consimtamantul scris al participantilor, in conformitate cu
prevederile Regulamentului UE 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce
priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date
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(“Regulamentul UE 2016/679”), cu exceptia publicarii acestora pe site-ul Campaniei, pentru
care participantul isi exprima in mod expres consimtamantul pentru aceasta publicare. Pentru
claritate, publicarea datelor cu caracter personal ale participantilor pe pagina de web a
Campaniei nu constituie o incalcare a confidentialitatii datelor cu caracter personal.
7.2.
Prin participarea la prezenta Campanie, participanţii sunt de acord in mod explicit si
fara echivoc ca datele lor cu caracter personal sa fie prelucrate de Organizator in scopul
indeplinirii obligatiilor asumate prin prezentul Regulament, inclusiv ca numele si prenumele
castigatorilor premiilor sa fie publicate pe pagina de web a Campaniei, cu respectarea
prevederilor Regulamentului UE 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce
priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date. De
asemenea, participantii accepta in mod neconditionat si explicit ca datele lor personale de
identificare sa fie utilizate si stocate in baza de date a Organizatorului pentru publicarea /
prezentarea datelor cerute de lege in cazul acordarii premiului.
7.3.
Participantilor le sunt garantate drepturile prevazute de Regulamentul UE 2016/679
respectiv dreptul de acces, dreptul la rectificarea, stergerea datelor cu caracter personal,
dreptul la restrictionarea prelucrarii, dreptul de a fi informat cu privire la rectificarea sau
stergerea datelor cu caracter personal sau cu privire la restrictionarea prelucrarii, dreptul la
portabilitatea datelor cu caracter personal si dreptul la opozitie si la procesul decizional
individualizat automatizat. Participantii au de asemenea dreptul de a depune o plangere la
Autoritatea Nationala pentru Supravegherea Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal
(ANSPDCP), accesand website-ul www.dataprotection.ro. In conformitate cu prevederile
legale aplicabile, participanţii au acces gratuit la datele personale colectate sau prelucrate de
Organizator si au dreptul de a solicita Organizatorului, printr-o cerere scrisa, semnata si
datata, rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor acestora cu caracter personal,
respectiv exercitarea oricarui drept de care beneficiaza in baza Regulamentului UE 2016/679.
Cererea se va adresa in scris catre Retropolitan Republic S.R.L. si se va trimite la adresa de
corespondenta: Bucuresti, Sector 1, Luigi Cazzavilan, nr 36-38, ap 2 sau pe adresa de email
GDPR@lunaluiscolarel.ro. Responsabilul Organizatorului pentru Protecția Datelor cu
Caracter Personal este Roxana Clain și poate fi contactat la adresa de email gdpr@
lunaluiscolarel.ro
7.4.
Temeiul legal al prelucrarii datelor cu caracter personal îl reprezinta articolul 6
alineatul (1) litera (a) din Regulamentul UE 2016/679 – respectiv consimțamântul
participantului pentru prelucrarea datelor. Pe durata prelucrarii, participantii au oricând
dreptul, fara a fi obligati la plata vreunei taxe, de a-si retrage oricând consimțamântul acordat.
Retragerea consimțamântului nu afecteaza legalitatea prelucrarii efectuate pe baza
consimțamântului înainte de retragerea acestuia. Ipoteza retragerii consimțamântului nu este
aplicabila în cazurile în care temeiul prelucrarii nu este consimțamântul, prelucrarea datelor
fiind o cerința legala. Retragerea consimțamântului poate fi exercitata prin transmiterea unei
cereri scrise catre Retropolitan Republic S.R.L. si se va trimite la adresa de corespondenta:
Bucuresti, Sector 1, Luigi Cazzavilan, nr 36-38, ap 2 sau pe adresa de email
gdpr@lunaluiscolarel.ro.
7.5.
Totodata, participanţii pot solicita transformarea în date anonime a datelor a caror
prelucrare nu este conforma legii, având dreptul de a se opune în orice moment, din motive
întemeiate şi legitime legate de situaţia particulara, ca datele care îi vizeaza sa faca obiectul
unei prelucrari, cu excepţia cazurilor în care exista dispoziţii legale contrare.
7.6.
Organizatorul se obliga sa faca publice numele câstigatorilor premiilor si câstigurile
acordate conform prevederilor legale aplicabile. In acest sens, Organizatorul va afisa pe
pagina lunaluiscolarel.ro lista castigatorilor premiilor.
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8. INCETAREA / SUSPENDAREA CAMPANIEI
8.1. Campania poate înceta înainte de implinirea perioadei precizate mai sus în cazul
producerii unui eveniment ce constituie forţă majoră, inclusiv în cazul imposibilitatii
Organizatorului de a continua prezenta Campanie.
8.2. Campania poate fi suspendată în baza deciziei Organizatorului, decizia de suspendare
fiind anuntata în prealabil.
9. DISPOZIȚII FINALE
9.1. Orice contestație va fi depusă la Biroul de desfasurare a campaniei din cora Alexandriei.
Cererea scrisă, expresă și motivată în vederea sesizării Organizatorului cu privire la
nerespectarea regulamentului trebuie depusă în termen de 24 de ore de la data constatării unor
nereguli, dar nu mai târziu de data încetării prezentei Campanii, orice sesizare în acest sens
depusă după trecerea termenului de mai sus fiind considerată nulă de drept și neavenită.
Contestațiile vor fi soluționate în termen de 48 de ore. Raspunsul la sesizare va fi comunicat
de catre Organizator, participantului, prin posta sau email, la adresa indicata in sesizarea
depusa.
9.2. Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a
Campaniei si in caz de abuz din partea participantilor.
9.3. Prin înscrierea la campania promotionala “Luna lui Scolarel cu cadouri fel de fel”
participanţii sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament si cu acceptarea in tot si
neconditionata a acestor prevederi.
9.4. Organizatorul nu îşi asumă răspunderea pentru eventualele dispute legate de dreptul de
proprietate asupra diplomei de participare. Organizatorul nu îşi asumă răspunderea pentru
eventualele dispute legate de dreptul de proprietate asupra premiului dupa ce acesta a fost
inmanat participantilor la Campanie.
9.5. În cazul în care, în urma unor verificări ulterioare, se constată că una sau mai multe dintre
regulile de participare nu au fost respectate, organizatorul își rezervă dreptul de a retrage
premiul acordat. Falsificarea diplomelor, taloanelor sau a voucherelor de cumparaturi de catre
participantii la Campanie va fi pedepsita conform normelor legale in vigoare, Organizarorul
rezervandu-si dreptul de a sesiza organele abilitate sa dispuna luarea de masuri.
9.6. 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 campaniei promoționale.
9.7. Regulamentul Campaniei promoționale este disponibil în mod gratuit oricărui solicitant
pe pagina lunaluicolarel.ro şi la Biroul de organizare a campaniei din cora Alexandriei.
9.8. 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 pagina www.lunaluiscolarel.ro şi la Biroul de organizare a
campaniei din cora Alexandriei.
Redactat în trei exemplare originale.
Organizator RETROPOLITAN REPUBLIC S.R.L. ,
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