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REGULAMENT CAMPANIE  “DISTRACȚIE PE PATINOAR” 

 

Perioade de desfășurare: 11-12 ianuarie 2020, 18-19 ianuarie 2020, 25-26 ianuarie 2020   

Interval orar: 18.00-19.30, în perioadele menționate mai sus 

 

1. Organizatorul campaniei este ATTRIUS DEVELOPMENTS S.R.L., o societate infiintata conform legilor române, cu 

sediul social in Iasi, str. Palas, nr. 7A, cladirea A1, et. 2, biroul A.b-28, Judetul Iasi, inregistrata la Registrul 

Comertului sub numarul J22/488/2017, cod de inregistrare RO37160477, avand contul bancar RO97 RNCB 0175 

1539 2652 0001, deschis la Banca Comerciala Romana S.A., Sucursala Iasi, denumită în continuare Organizator, 

prin Mihaela Mihai, cetățean român, nascută la data de 8 august 1986 în mun. Timișoara, jud. Timiș, domiciliată în 

municipiul Timiș, str. Iancu Flondor, jud. Timiș, CNP 2860808350080, în calitate de Împuternicit conform procurii 

speciale autentificate sub nr. 3075 din data de 30 mai 2018 de Societatea Profesionala Notariala “Macovei Raluca 

Mihaela si Antohie Razvan” în calitate de Împuternicit 

 

2. La prezenta campanie pot participa persoanele care patinează în cadrul patinoarului Ice Dream din cadrul Iulius 

Town.  

Obiectul prezentului regulament îl constituie acordarea următoarelor categorii de premii: 

 

Categoria A: #DAILYHERO-1 voucher pizza (1 Pizza) acordat primilor 25 copii cu vârsta maximă 16 ani  

care vin costumați în diferite personaje (eroi, prințese, pirați, etc.);  

 

Voucherele sunt valabile în locația “Daily” din Iulius Town și pot fi consumate până cel mai târziu la data înscrisă 

pe ele. 

Categoria B: #DAILYARTIST-1 voucher pizza+înghețată (1 Pizza + 1 Gelato) acordat primilor  25 de copii 

cu vârsta de maxim 16 ani care vor face o scurtă demostrație de talent (recitare poezie/cântec); 

     Voucherele sunt valabile în locația “Daily” din Iulius Town și pot fi consumate până cel mai târziu la data înscrisă     

pe ele. 

Categoria C: #SPORT&SHOPPING-1 voucher Grid în valoare de 100 lei acordate primelor 10 persoane 

(indiferent de vârstă) care răspund corect la o întrebare pusă de moderator.  

 

Voucherele sunt valabile în locația “Grid” din Iulius Mall Timișoara și pot fi consumate până cel mai târziu la data 

înscrisă pe ele. 

 

Premiile sunt acordate de către moderatorul Organizatorului prezent la patinoar, pe bază de proces-verbal de 

predare primire.  



2 
 

Dacă valoarea produselor achiziționate pe baza voucherului este mai mică decât suma înscrisă pe voucher, 

diferența nu va fi restituită posesorului voucherului. Dacă valoarea produselor achiziționate pe baza voucherului 

este mai mare decât suma înscrisă pe voucher, diferența va fi achitată de posesorul voucherului. 

 

     Premiile se pot cumula. 

 

3. Valoare premii:  

 

 Pentru #DailyHero valoarea produselor per voucher este maximum 39,9 lei; 

 Pentru #DailyArtist valoarea produselor per voucher este maximum 44,9 lei; 

 

4. Prelucrarea datelor personale 

 

ATTRIUS DEVELOPMENTS S.R.L., prin prisma activității pe care o desfășoară, prelucrează cu bună-credință  și în 

conformitate cu prevederile legale datele participanților la campaniile promoționale pe care le desfășoară. ATTRIUS 

DEVELOPMENTS S.R.L. ia în mod regulat măsuri tehnice și organizatorice pentru securitatea datelor personale 

furnizate de către participanți, pe care le administrează doar pentru scopurile detaliate mai jos. 

Prin participarea la acestă campanie, participanţii sunt de acord ca datele lor de identificare (nr. telefon, nume, 

prenume, data nasterii) să intre în baza de date a Organizatorului pentru a fi prelucrate în cadrul campaniei la care 

face referire prezentul regulament. 

Tuturor participanţilor la campanie le sunt garantate drepturile în conformitate cu Regulamentul European 2016/279. 

Prelucrarea datelor cu caracter personal se va face de către Attrius Developments S.R.L. în conformitate cu 

dispoziţiile Regulamentului European 2016/279. Attrius Developments SRL este operator de date cu caracter 

personal şi operează cu respectarea prevederilor legislative în vigoare.  

Prin pariciparea la prezenta campanie, participanţii declară expres că sunt de acord cu regulamentul Campaniei şi ca 

datele lor personale să fie prelucrate şi să intre în baza de date a Attrius Developments S.R.L. în condițiile prevăzute 

în prezentul Regulament, așa cum au fost informați și la înscrierea participanților. 

Scopurile constituirii bazei de date sunt:  

 Nume, Prenume: verificarea identității participantului/câștigătorului campaniei; 

 Data nașterii: necesară pentru a confirma că participantul  este eligibil pentru câștig. 

Datelor furnizate de câștigători, care vor fi folosite în vederea îndeplinirii obligațiilor financiar fiscale, conform 

legislației fiscale și vor fi arhivate în conformitate cu prevederile legale aplicabile. 

În vederea derulării Campaniei, ATTRIUS DEVELOPMENTS S.R.L. va prelucra în evidenţele proprii şi va transmite 

către împuterniciţii săi şi către orice terţi ce au legătură cu derularea Campaniei, în vederea prelucrării şi consultării, 

ori de câte ori este necesar, următoarele informaţii: datele furnizate la înscriere de către participanții la prezenta 

Campanie. 

Orice prelucrare de date cu caracter personal ale participanților la Campanie va avea loc cu respectarea prevederilor 

legale aplicabile (așa cum este Regulamentul European 2016/679) și cu asigurarea exercitării tuturor drepturilor 

participanților la Campanie conferite de legislația din domeniul protectiei persoanelor fizice în ceea ce privește 

prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, care cuprind, dar fără a se limita la: dreptul 

de informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenţie asupra datelor, dreptul de opoziţie, dreptul de a fi uitat, 

dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a se adresa Autorităţii 
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Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau justiţiei pentru apărarea drepturilor 

garantate de legislație, dreptul de a se opune oricând, fără justificare, prelucrării datelor lor personale în scop de 

marketing direct, dreptul de a solicita ștergerea datelor și dreptul meu de a se retrage oricând, fără justificare, din 

Campanie. 

 

5. Participarea la acest concurs implică cunoaşterea şi acceptarea integrală expresă şi neechivocă a prezentului 

regulament.  

 

 

Attrius Developments S.R.L.      10.01.2020 

Prin împuterncit, 

Mihaela Mihai                                            


