REGULAMENTUL EVENIMENTULUI
„Primavara la Nest se numara... PREMIILE”
8 martie - 8 aprilie 2021
CAPITOLUL 1 - Organizatorul
1.1. RC ORADEA DEVELOPMENT SRL, societate comercială cu răspundere limitată, organizată şi
funcţionând în baza legislaţiei din România, cu sediul social în Pitesti, Bulevardul Republicii 148, Cladirea
C1, etajul 2, Biroul 11, jud. Arges înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. J3/584/2018, având
cod de înregistrare fiscala RO39037404 (denumită in continuare “Organizatorul”), prin intermediul
agentiei UTOPIUM SRL, CUI 16833716, cu sediul în Oradea, Jud. Bihor, str. Republicii nr. 12, având nr. de
ordine în Registrul Comerțului J05/1855/2004 (denumită in continuare “Agenția”), organizeaza tombola
„Primavara la Nest se numara... PREMIILE”, eveniment ce se va desfasura în perioada 8 martie - 8 aprilie
2021, in reteaua de magazine din incinta NEST ORADEA, de la locatia Calea Borsului nr. 2C, Oradea, jud.
Bihor (Magazinele participante).
1.2. Prezenta tombola se desfasoara in conformitate cu dispozitiile legale cuprinse in Ordonanta
Guvernului nr. 99/2000 si are ca scop promovarea parcului de retail NEST Oradea.
1.3. Participarea la eveniment se face prin achizitionarea de produse in valoare de minimum 100
RON in oricare din Magazinele participante, completarea unui talon si introducerea in urna, conform
mecanismului detaliat mai jos.
1.4. Magazinele participante sunt: ZOO CENTER, SPORTISIMO, KIK, PEPCO, CCC, MARTES SPORT
TABAC XPRESS, DM, JYSK, REMARKT.
1.5. Participantii la eveniment se obliga sa respecte termenii si condiţiile prezentului Regulament.
Organizatorul isi rezerva dreptul sa descalifice, fara vreo notificare prealabila, orice participant care nu
respecta regulile prezentului Regulament sau care incearca in orice fel sa fraudeze sistemul de
inscriere/participare.
1.6. Regulamentul Oficial este intocmit si va fi facut public conform legislatiei aplicabile din Romania
prin intermediul materialelor promotionale/publicitare, prin afisare pe site-ul oficial al Organizatorului sau
trimitand o solicitare scrisa la sediul social în Pitesti, Bulevardul Republicii 148, Cladirea C1, etajul 2, Biroul
11, sau pe adresa de e-mail panaitescu@rceurope.com, cu mentiunea „Regulament Primavara la Nest se
numara... PREMIILE”. Regulamentul de participare/desfasurare a concursului este disponibil in mod gratuit
oricarui solicitant. Pentru cazuri exceptionale, organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica prezentul
Regulament, aceste modificari fiind de asemenea publice conform prevederilor de mai sus.
1.7. Participarea la eveniment echivaleaza cu cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si
neechivoca a prezentului Regulament.
CAPITOLUL 2 – Locatia si durata Evenimentului
Perioada de desfasurare a evenimentului este 8 martie - 8 aprilie 2021 si se va desfasura la locatia
Centrului Comercial NEST, in str. Calea Borsului nr. 2C, Orada, jud. Bihor si este valabila pentru orice
persoana fizica de pe teritoriul Romaniei care indeplineste conditiile de participare. Orice modificare a
perioadei de desfasurare a evenimentului va fi anuntata public de Organizator pe site-ul si pe pagina de
facebook NEST ORADEA, aceste modificari fiind de asemenea consemnate conform prevederilor
prezentului Regulament
CAPITOLUL 3 – Desfasurarea Evenimentului.
a. Conditii de participare.
3.1. Evenimentul este deschis oricărei persoane fizice („Participantii”), cu domiciliul în România,
care a implinit varsta de 18 ani la data participarii. Nu pot participa la acest concurs angajatii unitatilor
comerciale din Nest Oradea, angajatii organizatorului și agenției, precum si angajatii asociatilor/
administratorilor acestora, angajatii colaboratorilor (cu care exista relatii contractuale) Organizatorului in
materie de curatenie, mentenanta, securitate, precum si rudele pana la gradul doi inclusiv sau afinii (sot/
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sotie) tuturor celor mentionati anterior, angajatii oricaror companii implicate in realizarea oricaror
activitati legate de organizarea si desfasurarea evenimentului.
b. Mecanicanismul de desfasurare al evenimentului:
3.2. Pasii pe care orice participant trebuie sa ii urmeze sunt:
a) sa cumpere/ sa achizitioneze din oricare din magazinele participante orice produse in valoare
de minimum 100 RON, in perioada campaniei.
b) cu conditia indeplinirii dispozitiilor de la art. 3.2., lit. a):

Tombola saptamanala:
1. sa completeze unul dintre taloanele puse la dispozitie la casa de marcat, in fiecare magazin cu:
nume, prenume, adresa de e-mail, numar de telefon, numar bon;
2. sa introduca talonul in una din urnele plasate in fiecare Magazin participant;
3. sa prezinte in original, pentru validare, bonul aferent talonului extras ca fiind castigator impreuna
cu un document de identitate. In cazul in care bonul insumeaza o valoare mai mica de 100 de lei,
castigatorul va fi invalidat si se va trece la validarea urmatoarei rezerve extrase.
Extragerea va avea loc in fiecare saptamana din cele patru saptamani pe perioada carora se desfasoara
evenimentul. Va fi extras un castigator pe saptamana si 3 rezerve. Din comisia de extragere vor face parte
UN reprezentat al agentiei UTOPIUM SRL si brand ambassadorul evenimentului Laura Pascalu. Extragerea
va fi transmisa pe pagina de facebook Nest Oradea.

Tombola finala:
1. sa completeze unul dintre taloanele puse la dispozitie la casa de marcat, in fiecare magazin cu:
nume, prenume, adresa de e-mail, numar de telefon, numar bon;
2. sa introduca talonul in una din urnele plasate in fiecare Magazin participant.
3. sa prezinte in original, pentru validare, bonul aferent talonului extras ca fiind castigator
impreuna cu un document de identitate. In cazul in care bonul insumeaza o valoare mai mica de
100 de lei, castigatorul va fi invalidat si se va trece la validarea urmatoarei rezerve extrase.
Extragerea va avea loc pe data de 8 aprilie 2021. Vor fi extrasi trei castigatori ai marilor premii si 3 rezerve
pentru fiecare premiu pus in jos. Din comisia de extragere vor face parte UN reprezentat al agentiei
UTOPIUM SRL si brand ambassadorul evenimentului Laura Pascalu. Extragerea va fi transmisa pe pagina
de facebook Nest Oradea.
3.3.
Fiecare cumparator are dreptul de a participa la eveniment de mai multe ori, de fiecare data
in baza unui bon fiscal diferit.
3.4.
Organizatorul are obligatia de a face publice numele câştigătorilor şi câştigurile acordate, cu
respectarea prevederilor prezentului Regulament.
CAPITOLUL 4 – Ridicarea premiilor
4.1. Inscrierea la eveniment se poate face din prima pana in ultima zi a acestuia inclusiv. Dupa
incheierea evenimentului in fiecare Magazin Participant, inregistrarea la eveniment este oficial încheiată şi
nu se vor mai accepta înregistrări ulterioare. Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru nicio inscriere
ulterioara acestei date.
4.2. Castigatorul va fi contactat in maximum 5 zile lucratoare de la extragere, de catre un
reprezentant al Organizatorului. Castigatorul va primi un e-mail si minimum 2 apeluri telefonice in interval
de 2 zile lucratoare consecutive, la ore diferite, in intervalul orar 9:00 – 20:00 pentru a i se comunica castigul.
Premiul va fi oferit prin intermediul Organizatorului și/sau al Agenției, direct sau prin servicii de curierat.
Organizatorul și/sau Agenția va livra premiile doar pe teritoriul Romaniei si va suporta costurile de livrare.
Organizatorul și/sau Agenția nu este raspunzator pentru statusul negativ al livrarii in cazul in care la adresa
indicata pentru livrare nu se gaseste destinatarul.
Organizatorul și/sau Agenția nu este raspunzator/raspunzatoare pentru pierderea premiului daca acesta a
fost luat in posesie de catre alta persoana decat castigatorul validat, la adresa indicata pentru livrare.
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4.3. In cazul in care participantul refuza sa furnizeze datele necesare in vederea validarii premiului
(nume, prenume, nr. de telefon, adresa de e-mail si bonul fiscal), precum si prezentarea cartii de identitate
valabile, acesta va pierde premiul. In cazul in care participantul nu colaboreaza cu Organizatorul și/sau
Agenția in vederea primirii si acceptarii premiului, sau in cazul imposibilitatii validarii sale conform
prezentului Regulament, Organizatorul poate sa-l descalifice.
In cazul in care castigatorul nu poate fi contactat din culpa lui (nu raspunde la telefon sau, ulterior,
la telefonul/emailul primit, refuza sa furnizeze datele necesare in vederea validarii premiului etc.) in
decursul a 2 zile lucratoare, acesta va pierde premiul (iar premiul va fi oferit urmatoarei rezerve din lista).
In scopul validarii premiului, castigatorul va trebui sa prezinte Organizatorului și/sau Agenției
bonul fiscal si cartea de identitate.
4.4. In cazul in care castigatorul nu colaboreaza cu Organizatorul și/sau Agenția in vederea primirii
si acceptarii premiului sau in cazul imposibilitatii validarii premiului conform prezentului Regulament,
castigatorul va fi invalidat, urmând a se apela la o rezerva desemnata prin tragerea la sorti. Rezervele trebuie
sa indeplineasca aceleasi conditii de validare ca si castigatorii, asa cum reiese din prezentul Regulament.
4.5. Inscrierile sau revendicarile facute pe baza unor bonuri fiscale/de casa care sunt ilizibile,
degradate, modificate, duplicate, falsificate, viciate intr-un mod care nu permite probarea achizitionarii
produselor in valoare de minimum 100 RON, care contin erori de printare, tipografice sau de alt tip,
incluzand fara limitare orice alt tip de modificari ale informatiilor sau ale elementelor lor componente
datorate manevrarii acestora, vor fi nule si nu vor fi luate in considerare de Organizator.
4.6. Organizatorul nu-si asuma responsabilitatea pentru situatiile in care mai multe persoane
revendica acelasi bon fiscal/de casa inscris. In asemenea cazuri, va putea fi validat doar participantul care
va fi in posesia bonului fiscal/de casa inscris la eveniment si care intruneste conditiile de participare.
4.7. Impozitul cu retinere la sursa aplicabil veniturilor individuale provenite din extragerea cu
premii aferent premiilor oferite va fi calculat si va fi platit de Organizator, fara implicarea castigatorilor.
Cu exceptia prevederilor de mai sus, Organizatorul evenimentului nu este raspunzator de plata altor
taxe sau a altor obligatii financiare legate de premiile oferite, aceastea fiind exclusiv in sarcina castigatorilor.
CAPITOLUL 5 -Valoarea premiilor
5.9.
In cadrul prezentului eveniment, premiile tombola saptamanala a evenimentului sunt:
Premii tombola saptamanala
Cantitate (bucăți)
Pachet care contine: 2 masti personalizate,
1 cana personalizata, 1 cutie de ciocolata,
1 puzzle si 1 voucher in valoare de 50 de
lei la unul din Magazinele participante
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Valoarea totala a premiilor oferite este de 1639 lei fara tva si 1951 lei cu TVA inclus
In cadrul prezentului eveniment, premiile Marea tombola sunt:
Premii tombola finala
Cantitate (bucăți)

Pret fara
TVA

Pret cu TVA

Laptop Lenovo IdeaPad 3 15IML05 cu
procesor Intel® Celeron® 5205U, 15.6"
1595 lei
1899 lei
HD, 4GB, 128GB SSD, Intel® UHD
Graphics, Windows 10 Home S, Platinum
Grey
1
Trotineta electrica Xiaomi Mi Scooter
1134 lei
1249 lei
Essential, putere motor 250 W, autonomie
20 Km, viteza maxima 20 Km/h, Negru
1
1134 lei
1349 lei
Bicicleta de la Martes Sport Kross Lea 1.0
1
Valoarea totala a premiilor oferite este de 3778 lei fara tva si 4497 lei cu TVA inclus
CAPITOLUL 6 - Protecţia datelor cu caracter personal
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6.1. Organizatorul, societatea RC ORADEA DEVELOPMENT SRL și agentia UTOPIUM SRL, în calitate
de împuternicit convențional al Organizatorului, au, in conformitate cu articolul 4 punctul 7 din
Regulamentul (UE) al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia
persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a
acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor)
(denumit in continuare “GDPR”), calitatea de operator de date cu caracter personal in raport cu operatiunile
de prelucrare a datelor cu caracter personal ale participantilor.
6.2. Organizatorul si agentiile implicate in organizarea evenimentului, se obliga, de asemenea, sa
respecte prevederile legislatiei locale aplicabile si dispozitiile GDPR in ceea ce privește prelucrarea datelor
cu caracter personal. Ca atare, Organizatorul si agentiile implicate se angajeaza, printre altele, sa pastreze
confidentialitatea datelor cu caracter personal ale participantilor/castigatorilor la prezentul eveniment si
sa le utilizeze conform prezentului Regulament si legislatiei in vigoare.
6.3. Participantii la eveniment, in calitate de persoane vizate, au, in temeiul GDPR, urmatoarele
drepturi: dreptul de acces la datele cu caracter personal, dreptul de a solicita rectificarea datelor cu caracter
personal, dreptul de a solicita stergerea datelor cu caracter personal, dreptul de a solicita restricționarea
prelucrării datelor cu caracter personal, dreptul de opozitie cu privire la prelucrarea datelor cu caracter
personal, dreptul la portabilitatea datelor cu caracter personal, dreptul de a retrage consimtamantul in orice
moment, fara a afecta legalitatea prelucrarii efectuate pe baza consimtamantului inainte de retragerea
acestuia, precum si dreptul de a depune o plangere in fata unei autoritati de supraveghere.
Pentru exercitarea acestor drepturi si/sau pentru a solicita modificarea sau actualizarea datelor cu
caracter personal si/sau pentru a obtine clarificari cu privire la operatiunile de prelucrare a datelor cu
caracter personal, participantii la eveniment pot transmite o cerere scrisa in acest sens la adresa str. Pitesti,
Bulevardul Republicii 148, Cladirea C1, etajul 2, Biroul 11, jud. Arges sau la urmatoarea adresa de e-mail:
panaitescu@rceurope.com
6.4. Urmatoarele date cu caracter personal pot fi prelucrate, in scopurile prevazute la articolul 5.6
de mai jos, pe durata desfasurarii evenimentului: nume, prenume, numarul de telefon, adresa e-mail.
6.5. Datele personale mentionate anterior, cu exceptia numelui si prenumelui castigatorilor, nu vor
fi facute publice ele fiind necesare doar pentru inmanarea premiilor si indeplinirea obligatiilor legale ale
Organizatorului.
6.6. Scopurile constituirii bazei de date in contextul evenimentului, in temeiul consimtamantului
participantilor, sunt: (i) desfasurarea evenimentului, (ii) inmanarea premiilor castigatorilor, (iii)
inregistrarea castigatorilor evenimentului, (iv) realizarea de rapoarte statistice cu privire la participanti, (v)
informarea acestora prin diverse mijloace de comunicare (telefon, posta, e-mail, pagina web sau alte
mijloace de comunicare permise prin lege) cu privire la alte actiuni desfasurate in viitor de catre
Organizator, acestea din urma doar daca persoana vizata si-a exprimat acordul expres si neechivoc, precum
și (vi) în vederea publicării numelui și prenumelui castigatorilor.
Datele cu caracter personal vor fi prelucrate si in scopul indeplinirii obligatiilor fiscale ale
Organizatorului evenimentului.
Destinatarii datelor cu caracter personal sunt imputernicitii Organizatorului.
Organizatorul se obliga ca datele cu caracter personal sa nu fie difuzate catre terti cu exceptia
imputernicitilor sai.
6.7. Organizatorul va păstra datele cu caracter personal ale participantilor pentru o periodă de 3
luni de la inmanarea premiilor.
6.8. Obținerea datelor cu caracter personal se face in mod direct de la participanti.
6.9. Datele cu caracter personal ale participantilor nu vor face obiectul unui proces decizional
automatizat, nici creării de profiluri.
Capitolul 7 - Forta majora
7.1. Pentru scopul acestui Regulament, forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi
controlat, remediat sau prevazut de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive
independente de vointa sa si a carui aparitie pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini
obligatiile asumate prin Regulament.
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7.2. Daca o situatie de forta majora impiedica sau intarzie total sau partial executarea
Regulamentului si continuarea Evenimentului, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind
indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata,
conform art. 1351 Noul Cod Civil. In cazul in care Organizatorul invoca forta majora, acesta este obligat sa
comunice participantilor la Eveniment, existenta acesteia in termen de 10 zile lucratoare de la aparitia
cazului de forta majora.
Capitolul 8 - Litigii
8.1. In cazul unor potentiale litigii aparute intre Organizator si participantii la Eveniment, acestea
vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile
implicate in litigiu se vor adresa pentru solutionare instantelor competente romane din Bucuresti.
8.2. Prin participarea la aceast eveniment, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze
tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament.
Tehnoredactat si autentificat la Biroul Individual Notarial IRINA ANTONIU, intr-un singur exemplar
original si 3 (trei) duplicate, din care 2 (doua) pentru parte si 1 (unu) exemplar pentru arhiva biroului
notarial.
Organizator,
RC ORADEA DEVELOPMENT SRL,
Prin administrator, RAȚI ANDREI
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