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REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI DE MARKETING 

Campanie Fidelizare Clienti Bucuresti Mall 2022  SHOP.WIN.REPEAT  
 

Nr. 403 / 18.04.2022 
 
 
 
Art 1. ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI DE MARKETING 
 
Campania de marketing  Campanie Fidelizare Clienti Bucuresti Mall 2022  
SHOP.WIN.REPEAT  (denumita in Campania este  de 
BUCURESTI MALL DEVELOPMENT AND MANAGEMENT S.R.L, cu sediul în Bucuresti, Calea 
Vitan nr.55-59, Complex Comercial Bucuresti Mall, etaj 2, birou S25A, sector 3, Reg. Com. 
J40/14055/2008, Cod Unic de Inregistrare 24339722, avand atribut fiscal RO, Cod IBAN: 
RO32FNNB000102765463RO02, deschis la Credit Europe Bank - SMB, inregistrata in registrul de 
evidenta a prelucrarii de date cu caracter personal sub nr. 15992, Armagan Affan Yildirim, 
în calitate de Administrator si Imputernicit in baza Deciziei Extraordinare a Consililiului de Administratie 
din 15.11.2021 . 
 
1.2 Scopul prezentei Campanii este acela de a atrage vizitatori in Complexul Comercial Bucuresti Mall 
(denumit in continuare Bucuresti Mall ) precum si de fidelizare a acestora prin oferirea de premii 
instant, conform celor specificate mai jos, toate acestea urmand a fi administrate, organizate si acordate / 
suportate de catre Organizator. 
 

 Regulamentului Oficial al 
Regulament Oficial  

 
e din România, pe 

web site-ul Organizatorului, respectiv www.bucurestimall.com.ro, si la biroul de informatii - Info Desk-
ul din Complexul Comercial Bucuresti Mall (Calea Vitan 55-59, Sector 3, Bucuresti), fiind disponibil 

a Campanie. Orice solicitare de consultare a prezentului regulament poate fi 
adresata de solicitanti Organizatorului si la numarul de telefon 021/327.67.00 in perioada de 
desfasurare a Campaniei, in timpul programului de lucru de functionare al Bucuresti Mall. Organizatorul 

 de a modifica sau schimba dispozitiile prezentului Regulament Oficial, urmând ca 
estora pe web 

site-ul Organizatorului www.bucurestimall.com.ro si la Info Desk-ul din Complexul Comercial Bucuresti 
Mall. 
 
1.5  Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Campania  poate fi sau NU mediatizata, inainte dar si pe 
parcursul derularii acesteia, in scopul informarii publicului si inclusiv prin intermediul unor materiale 
publicitare si/sau cu rol informativ ce vor putea fi difuzate/publicate prin mijloace de informare precum 
presa scrisa, radio si/sau online. Informatiile pe care astfel de materiale le pot contine vor fi completate si 
interpretate obligatoriu in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial. 
 
Art 2.  DURATA CAMPANIEI 
 
2.1. Campania se va derula incepand cu data de 25.04.2022 ora 10:00 si se va finaliza la data de 
31.05.2022 ora de inchidere a Bucuresti Mall, sau in limita stocului de premii disponibil. 
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Art 3. ZONA DE DESFASURARE A CAMPANIEI 

3.1.Campania incinta Complexului Comercial Bucuresti Mall situat in 
Bucuresti, Calea Vitan 55-56, Sector 3 Bucuresti Mall . 
 
 
Art 4.  PREMIILE ACORDATE IN CADRUL CAMPANIEI 
 
4.1  Vor fi acordate premii garantate prin aplicatia de specialitate instalata pe tableta pusa la dispozitie de  
catre Organizator si functionand conform descrierii din art. 6.7. din prezentul Regulament Oficial. Aceste 
premii vor fi in numar de 324 bucati, sub forma de vouchere valorice a cate 200 lei fiecare, valabile la 
magazinele partenere, astfel: 

- 140 vouchere Mobila Dalin cu valoare individuala de 200 lei, valabile in magazinul Mobila Dalin 
din Calea Dudesti, Nr. 156, Sector 3, Bucuresti; 
- 59 vouchere Teilor cu valoarea individuala de 200 lei, valabile doar in magazinul Teilor din 
Bucuresti Mall; 
- 125 vouchere Meli Melo cu valoarea individuala de 200 lei, valabile doar in magazinul Meli Melo 
din Bucuresti Mall. 

Valoarea premiilor garantate din Campanie (sectiunea aplicatie pentru castigarea premii de tip voucher 
de 200 lei) este de 64,800.00 lei. 
 
4.2 Valoarea totala a premiilor acordate in prezenta Campanie prin aplicatia de specialitate instalata pe 
tableta pusa la dispozitie de catre Organizator si functionand conform descrierii din art. 6.7 din prezentul 
Regulament Oficial este de 64,800.00 RON, TVA inclus. 
4.3. Voucherele primite in cadrul Campaniei vor putea fi folosite conform conditiilor inscriptionate pe 
acestea, strict pentru plata produselor/serviciilor pentru care au fost emise si strict in perioada de 
valabilitate inscrisa. 
4.4 In cazul in care va deveni aplicabil, impozitul pe venituri din castiguri din premii la campanii de 
marketing, loterii publicitare / tombole in conformitate cu prevederile fiscale, aferent premiilor oferite 
prin aplicatia dedicata acesta va fi suportat si achitat de catre Organizator. 
 
Art. 5.   DREPTUL DE PARTICIPARE 

 
5.1 Au drept de participare persoanele fizice cu varsta de peste 18 ani impliniti la data inceperii 
Campaniei.  Nu pot nga sau colaboratorii Organizatorului, ai 
Anchor Grup S.A. si ai societatilor care opereaza orice fel de spatii comerciale in incinta Complexului 
Comercial Bucuresti Mall radul patru inclusiv sau afinii (sot / sotie) ai tuturor 
celor mentionati anterior. 
 
5.2. Au dreptul de a participa la prezenta Campanie doar persoanele care achizitioneaza in perioada 
Campaniei produse in valoare de minim 1,000 lei, valoare dovedita pe cel mult 2 bonuri fiscale, de la 
magazinele din Bucuresti Mall (in aceasta prima categorie bonurile Media Galaxy nu se iau in calcul), 
exceptand Media Galaxy unde valoarea bonului fiscal trebuie sa fie de minim 2,000 lei (cu exceptia 
unitatilor bancare, a cazinoului Game World, a Stanley Bet, Dristor Exchange, a magazinelor de telefonie 
(Vodafone, Orange si Telekom), a standurilor tematice din cadrul City Vibes Fair si a magazinului A List 
Designers Boutique), si vor furniza urmatoarele date reprezentantilor Organizatorului din Centrul 
Comercial Bucuresti Mall  zona Info Desk: nume, prenume, adresa e-mail, numar de telefon,  adresa 
domiciliu,  nr. bon fiscal, magazin. De asemenea, nu se admit bonurile de cumparaturi care fac dovada 
achizitiilor de carduri cadou. 

5.3. Înregistrarea in Campanie  bonurilor fiscale declarate 
valide de Or
momentul în care produse a sunt returnate în magazinele 
participante la Ca
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 s în posesia acestui bon. De asemenea, 
sunt consi

Campanie, altele decât cele efectuate cu ocazia înscrierii în Campanie d
reprez  

5.4. NU exista limita superioara de valoare a bonurilor fiscale. 

5.5 Un bon fiscal va putea fi folosit doar intr-o singura campanie in cazul in care exista mai multe 
campanii derulate in aceeasi perioada. 
5.6. Participantii vor accepta termenii si conditiile prezentului Regulament, inclusiv dreptul de 
exploatarea de catre Organizator a imaginii in cazul castigarii premiului. 

5.7. Participantii se pot inscrie in campanie cu bonuri fiscale emise in perioada campaniei, dar vor avea 
dreptul la maxim una inscriere pe zi, indiferent de numarul de bonuri fiscale detinute. 

5.8. Participantii accepta faptul ca returul produselor achizitionate in baza bonurilor 
fiscale participante la Campanie se poate efectua doar dupa returnarea catre Organizator a 
premiilor castigate, in baza unui proces verbal de predare-primire. Acest proces verbal va 
constitui dovada returnarii premiului castigat si va fi prezentat in magazin, in vederea 
procesarii returului. 
 
Art 6.  ACORDAREA/ALOCAREA PREMIILOR 
6.1 Inscrierea in Campanie se realizeaza la biroul Info Desk din Bucuresti Mall prin prezentarea bonurilor 
de cumparaturi si furnizarea datelor de identificare mentionate la art. 5.2 de mai sus. 

6.2. La inregistrarea in Campanie, participantii care indeplinesc conditiile mentionate la articolul 5 de mai 
sus trebuie sa completeze datele solicitate de Organizator in cadrul unei aplicatii de tip  de 
participare ableta pusa la dispozitie de catre Organizator. Ulterior completarii, formularului de 
participare la Campanie ii va fi atribuit un numar de intrare emis automat de aplicatie, in ordinea 
inscrierii participantilor in Campanie.  
 

6.3 Reprezentantul Organizatorului de la Info Desk va verifica bonul / bonurile fiscale si, in cazul in care 
acestea indeplinesc conditiile de participare, le vor semna, stampila si returna participantilor. 

6.4 Bonurile fiscale, odata prezentate, semnate si stampilate de catre reprezentantul Organizatorului, nu 
mai pot fi folosite pentru o noua inscriere in Campanie. 

6.5. Premiile vor fi acordate la alegere dintre tipurile de vouchere cu valoare individuala de 200 lei 
existente la Infodesk, in limita stocului disponibil.  

6.6 Premiile  vor fi acordate participantilor la Campanie pana la momentul finalizarii perioadei Campaniei 
sau pana la momentul epuizarii, urmand ca prezenta Campanie sa inceteze la momentul intervenirii 
oricarei situatii din cele doua mai sus precizate. 

6.7 Pentru intrarea in posesia premiilor acordate in prezenta Campanie si utilizarea acestora, 
participantilor nu li se solicita nicio prestatie  si/sau valoarea si/sau indeplinirea vreunei obligatii 
pecuniare directe, indirecte or disimulate, etc. 
 

Detalii aplicatie pentru castigarea premiilor 

6.8 Pentru a participa la Campanie, participan care indeplinesc ui Regulament 
Oficial trebuie sa  urmatoarele etape: 

a. Sa accese dedicata de tip formular de participare prin intermediul pictogramei / icon-
ului Bucuresti Mall creat pe tableta Organizatorului; 
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b. Sa completeze campurile existente in aplica nume si prenume, email, adresa 
domiciliu, numar bon fiscal/magazin, si sa raspunda la intrebarea 
cadou Bucure toate magazinele din ); 

c. Sa bifeze ca sunt de acord cu Regulamentul Oficial al Campaniei; 

d. Sa bifeze ca isi dau acordul de prelucrare a datelor personale in scopul Campaniei; 

e. Sa valideze inscrierea prin intermediul codul
mesaj SMS pe telefonul mobil al 
telefon care, in mod obligatoriu, va fi inregistrat la una dintre companiile de telefonie mobila ce activeaza 
in Romania. Confirmarile de transmitere vor fi stocate de catre Organizator si transferate ulterior catre 
OPERATOR pentru a fi stocate pentru a putea fi controlate pe o perioada de 12 luni. 

f. Participantul va fi notificat in timp real ca este castigatorul unuia dintre premiile campaniei mentionate 
la art. 4.1; 

g. In acelasi timp, participantul va primi un email pe adresa de email cu care s-a inscris in Campanie, 
email prin care i se va transmite felicitarile pentru premiul castigat; 

h. Premiul castigat va fi inmanat participantului pe loc, de reprezentantul desemnat de Organizator, in 
limita stocului disponibil. Participantul va trebui sa semneze pentru primirea premiului garantat in 
borderoul pus la dispozitie de Organizator si sa completeze fisa GDPR, in ambele fiindu-i solicitate datele 
personale de la articolul 5.2 de mai sus,  pusa la dispozitie de catre reprezentantii Organizatorului; 

i. Suplimentar, prin nii relevante de pe formularul isi pot 
exprima acordul ca Organizatorul si/sau partenerii acestuia sa le trimita comunicari comerciale in scopuri 
de promovare, publicitate, informari privind evenimente organizate, concursuri, loterii publicitare pe 
numarul de telefon si/sau pe adresa de e-mail indicate in talonul de participare. Participarea la Campanie 
nu este c a de ace ; 
 
j. Premiile se acorda pana la finalul Campaniei sau pana la epuizarea fondului de premii, oricare intervine 
prima va conduce la incetarea acordarii acestor premii. 

 
Art 7. PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 
 
7.1. Organizatorul are calitatea de operator de date cu caracter personal si poate imputernici o alta 
persoana in vederea prelucrarii datelor cu caracter personal in numele sau

urarea Campaniei cu respectarea prevederilor Regulamentul nr. 679 
din 27 aprilie 2016 prelucrarea datelor cu caracter 

Regulamentul General pent
Datelor - RGPD  nivelul statelor membre ale Uniunii Europene de la data de 25 mai 
2018. Organizatoru persoana împuternicit  se a

torilor prezen orm 
prezentului Regulament Oficial, urile aprobate de partic  
 
7.2 In cadrul Campaniei, Organizatorul va colecta de la participanti urmatoarele date cu caracter 
personal: 

(i) nume, prenume; 
(ii) numar de telefon mobil in format national de 10 cifre; 
(iii) adresa de e-mail; 
(iv) adresa: oras, sector/judet, strada; 
(v) seria si numarul actului de identitate in vederea scaderii premiilor din gestiunea Organizatorului. 
(vi) Cod numeric personal si copie a actului de identitate solicitate doar castigatorilor marilor premii, 

cu valoare de peste 600 lei, in vederea retinerii si virarii impozitului pe premii. 
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7.2. Datele cu cara
sunt prelucrate de Organizator i/sau de Împuternicit în numele Operatorului: 

i. pentru a asigura îndepl  premiului ntru îndeplinirea 
timp de cinci ani, cu respectarea prevederilor legale în 

vigoare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal; 
 

ii. pentru a tran de promovare, publicitate, info ri privind  
evenimente organizate, concursuri, loterii publicitare, in baza consimtamantului liber exprimat al 
participantului    Orga
momentul în care participa i re ul privind prelucrarea în acest scop, prin 
dezabonare (fie prin  de Organizator prin SMS, fie prin link-
ul de dezabonare inclus în fiecare comunicare -mail).  

 
7.3. Datele cu caracter personal colectate în cadrul Campaniei sunt stocate de Organizator sau de un 
Imputernicit in numele Organizatorului, pe teritoriul Uniunii 

torilo  premiilor, i a prestatorilor co n 
vederea transmiterii com  -au 
e e situ  
prestatorii de servici   
organizatorice de pro uritate a datelor. 
 
7.4. Intrucat la Campanie pot participa exclusiv personale fizice cu varsta de minim 18 ani la data 
inceperii Campaniei, nu vor fi prelucrate si stocate date apartinand persoanelor cu varsta mai mica de 18 
ani. In situatia in care Operatorul/Imputernicitul primeste date cu caracter personal apartinand 
persoanelor cu varsta mai mica de 18 ani, aceste date vor fi imediat sterse/distruse de pe mijloacele de 
prelucrare si stocare ale Operatorului/Imputernicitului. In cazul in care un parinte sau un titular al 
autoritatii parintesti notifica prelucrarea unor date cu caracter personal apartinand unor persoane cu 
varsta mai mica de 18 ani, Operatorul/Imputernicitul va sterge/distruge imediate aceste date de pe 
mijloacele de prelucrare si stocare. 
 
7.5. Org v ute 

relucrare a datelor cu caracter personal, respectiv: 
 

Dreptul de acces orul îi va confirma sau 
infirm n 
transmiterea unei copii a datelor cu caracter personal unor 

ii suplimentare privind prelucrarea).  
Dreptul la rectificare ticipantului, Organizatorul va 

ersoana viza  
Drept ergerea 
datelor RGPD, Organizatoru atele cu caracter personal ale 

îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate ori 
lucrare). 

Dreptul la 
restric ionarea 

 
RGPD, Organizatorul va restri iona prelucrarea datelor atunci când 

-a 
o lor. Organizat

de prelucrare. 
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Dreptul la
portabilitatea datelor cu caracter personal prelucra -un 

 
De asemenea, participantul poate solicita transmiterea datelor sale 

 
 În u participantului, în anumite cazuri în care 

Organizatorul va înceta prelucrarea datelor.  
Dreptul de a retrage 

 
ersonal prelucrate în 

baza con
agerea 

acestuia nu va afecta legalitatea pre  
Dreptul de a depune o 

 de 
supraveghere 

 actualizate privind depunerea unei plângeri la 
 

Caracter Personal pot fi accesate pe site-ul www.dataprotection.ro . 

 
rcita oricare 

or cu caracter personal e Organizator
se adreseze în scris: 
 prin trimiterea unui e- onsabilul cu p -mail: 

dpo@anchorgrup.ro; 
 , la adresa: Bucur , Calea Vitan nr. 55-5

biroul S25A, sector 3, România.  
r
 cu caracter personal, Organizatorul, direct i 

i, prin prezentarea unui document de identificare sau a 
 

 
 
Art. 8 NU SE POATE OPTA PENTRU PRIMIREA CONTRAVALORII IN BANI A PREMIILOR 
ALOCATE.  
 
8.1 chimbarea premiilor / beneficiilor oferite 
cu contravaloarea acestora în bani si/sau alte premii si/sau alte beneficii de catre Organizator. 
 
 
Art 9. TAXE SI IMPOZITE 
 
9.1. Se mentioneaza expres faptul ca pentru premiile oferite in cadrul acestei Campanii, eventualul impozit 
pe venituri din castiguri din premii la campanii de marketing, loterii publicitare / tombole in conformitate 
cu prevederile fiscale este suportat de catre Organizator. 
 
 
Art 10. DISPOZITII FINALE 
 
10 sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament 
Oficial si cu acceptarea in tot si neconditionata a acestor prevederi. 
 
10.2 De asemenea, participantii sunt de acord sa primeasca informatii, obiecte promotionale si/sau 
produse gratuite, prin posta, telefon, e-mail, SMS sau alte mijloace de comunicare de la Organizator si de 
la partenerii sai. 
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10.3 In cazul in care, in urma unor verificari, se constata ca una sau mai multe dintre regulile de 
participare nu au fost respectate, Organizatorul isi rezerva dreptul de nu acorda niciun premiu 
participantilor. 
 
10.4 In cazul in care organizarea Campaniei este impiedicata de evenimente de forta majora, 
Organizatorul isi rezerva dreptul de a decide, dupa caz, incheierea sau prelungirea acestei campanii.  
 
 
10.5 Regulamentul Oficial al Campaniei va fi publicat pe www.bucurestimall.com.ro si va fi disponibil, la 
cerere, si in incinta Complexului Comercial Bucuresti Mall. 
 
10.6 Organizatorul isi rezerva dreptul sa modifice prezentul Regulament Oficial de cate ori este necesar, 
cu informarea corespunzatoare a celor interesati. 
 
Prezentul regulament s-a incheiat, astazi data de mai sus, in 3 (trei) exemplare originale. 
 
Organizator, 

 
BUCURESTI MALL DEVELOPMENT AND MANAGEMENT S.R.L. 
Prin, 
 
 
Yildirim Armagan Affan,      
Administrator si Imputernicit 
 


