REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOTIONALE
„Back to college ”
1.

Organizatorul Campaniei
Organizatorul campaniei promoționale „Back to college ” este ATTRIUS DEVELOPMENTS
S.R.L., o societate înființată conform legilor romane, cu sediul social în Iași, str. Palas nr. 7A,
clădirea A1, etajul 2, biroul A.b-28, Județul Iași, înregistrată la Registrul Comerțului sub
numărul J22/488/2017, având cod de înregistrare fiscala RO 37160477, reprezentată la rândul
său de catre dl. Emilian Gabriel Grosu în calitate de Administrator, denumită in continuare
Organizator.

2.

Mecanismul Campaniei
În perioada 6 – 31 octombrie 2021, vor fi disponibile la Centrul Info din Iulius Mall Iași
1500 weclome pack-uri (conținând 1 tricou personalizat, 1 tote bag personalizat, 1 sticker
personalizat, 1 Coca Cola, 1 carnet cu discount-uri la magazine din Iulius Mall Iași) pentru
studenți.
În baza carnetului de student, a adeverinței care atestă statutul de student sau a
legitimației de cămin, participantul la campanie poate solicita personalului de la Centrul
Info un astfel de welcome pack.
Fiecare participant are dreptul de a ridica un singur pachet de la Centrul Info.
Participantul va comunica personalului Centrului Info numele, prenumele și adresa de
email și va semna în dreptul numelui său pentru primirea welcome pack-ului. Pentru a
putea participa la campanie, participantul trebuie să fie de acord cu termenii și condițiile
legate de procesarea datelor cu caracter personal menționate în acest regulament.
Welcome pack-uri pot fi ridicate, în baza unuia dintre documentele care atestă statutul de
student, în perioada 6 octombrie – 31 octombrie 2021, în intervalul 10.00 – 22.00.
La această campanie pot participa doar persoanele fizice.
Nu au voie sa participe angajații și proprietarii magazinelor, angajații Iulius Mall și toți cei
implicați în organizarea acesteia.
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3.
Premii
Premiile se vor acorda, în limita stocului disponibil, după cum urmează:
- 1500 welcome pack-uri conținând 1 tricou personalizat*, 1 tote bag personalizat*, 1
sticker personalizat, 1 Coca Cola, 1 voucher Intersport** și 1 carnet cu discount-uri la
magazine din Iulius Mall Iași***/fiecare.
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*Articolele sunt personalizate cu 3 tipuri de ilustrații și sunt distribuite în welcome pack-uri în
mod aleatoriu.
**Voucherele Intersport sunt valabile până pe 31 decembrie 2021.
***Carnetul de reduceri conține mai multe vouchere cu diferite procente de discount-uri la o
selecție de locații din Iulius Mall Iași. Acestea sunt valabile până pe 31 octombrie 2021.
Regulamentul de campanie promoționale este disponibil pentru consultare, în mod gratuit,
oricărui solicitant, pe site-ul iuliusmall.com/iasi.
Premiile acordate nu pot fi înlocuite cu alte premii decât dacă acest lucru este specificat în mod
expres și nici nu se poate acorda contravaloarea lor în bani.
Revendicarea premiului va fi consemnată prin semnarea unui borderou, pus la dispoziție de către
Centrul Info Iulius Mall Iași.
Valoarea totală a premiilor din cadrul campaniei este de 41 938,64 (TVA inclus).
4.
Perioada de desfasurare a campaniei
Campania se va desfășura în perioada 6 – 31 octombrie 2021, conform prezentului regulament.
5.
Dreptul de participare
La campania promoțională „Back to college” participă numai persoanele fizice, indiferent de sex.
Nu au drept de participare la această campanie urmatoarele persoane: angajații S.C. ATTRIUS
DEVELOPMENTS S.R.L., angajații firmelor din Iulius Mall Iași, angajații firmelor implicate în
organizarea acestei promoții, precum și membrii familiilor acestora.
Participarea la această campanie promoțională reprezintă acceptarea și însușirea tuturor
prevederilor prezentului regulament.

6.
Prelucrarea datelor personale
S.C. ATTRIUS DEVELOPMENTS S.R.L. , prin prisma activității pe care o desfășoară, prelucreaza cu
bună-voință și în conformitate cu prevederile legale datele participanților la campaniile
promoționale pe care le desfășoară. S.C. 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 această campanie, participanții sunt de acord ca datele lor de identificare
(adresa email, nume, prenume) să intre în baza de date a Organizatorului pentru a fi prelucrate în
cadrul campaniei la care face referire prezentul regulament.
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Ulterior, participantul va primi un e-mail prin care i se va cere acordul de a primi în continuare
materiale informative privind alte campanii promoționale organizate de S.C.Attrius Developments
S.R.L.
Tuturor participanților la campanie le sunt garantate drepturile în conformitate cu Legea
nr.677/2001. Prelucrarea datelor cu caracter personal se va face de către S.C. Attrius
Developments S.R.L. în conformitate cu dispozițiile Legii 677/2001. Attrius Developments SRL este
operator de date cu caracter personal și operează cu respectarea prevederilor legislative în
vigoare.
Prin înscrierea la această promoție, participanții declară expres că sunt de acord cu regulamentul
Campaniei și că datele lor personale să fie prelucrate și să intre în bază de date a S.C. Attrius
Developments S.R.L..
Scopurile constituirii bazei de date sunt:
• Nume, Prenume, adresa email: verificarea identității participantului/câștigătorului
campaniei
SC Attrius Developments se obligă să șteargă datele personale ale participanților, cu excepția
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.
Fiecare participant are dreptul de a solicita excluderea din baza de date, scriind pe adresa Iulius
Mall Iași, Bd T. Vladimirescu, cod poștal 700305, Iași, în atenția Departamentului Marketing sau
prin e-mail, pe adresa marketing.imis@iuliusmall.com.
La cererea participanților adresată în scris, Organizatorul se obligă în funcție de solicitare:
a) să confirme solicitantului dacă prelucrează sau nu datele sale personale, în mod gratuit,
pentru o solicitare pe an;
b) să rectifice, actualizeze, blocheze, șteargă sau să transforme în date anonime, în mod gratuit,
datele a căror prelucrare nu este conformă cu dispozițiile Legii nr.677/2001 privind protecția
persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor
date.
c) să înceteze prelucrarea datelor personale ale solicitantului
Prelucrarea datelor cu caracter personal se va face de către S.C. Attrius Developments S.R.L. în
conformitate cu dispozițiile Legii 677/2001.
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7. Regulamentul Oficial
Regulamentul de participare este disponibil în copie, în mod gratuit, oricărui solicitant. Orice
solicitare în acest scop poate fi facută la Info Point din Iulius Mall Iași, B-dul Tudor Vladimirescu,
pe perioada campaniei, în zilele de luni până duminică, între orele 10.00 - 22.00, precum și pe
site-ul iuliusmall.com/iasi.
Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica regulamentul de participare la campanie,
ulterior anunțării publicului.
9. Solutionarea litigiilor
În cazul unor potențiale litigii apărute între Organizator și participanții la Campanie, acestea vor fi
soluționate pe cale amiabilă. Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părțile
implicate în litigiu vor înainta litigiu spre soluționare instanțelor competente române.
10. Încetarea campaniei
Campania promoțională poate înceta numai în cazul apariției unui eveniment ce constituie Forța
Majoră sau în cazul imposibilității Organizatorului, din motive independente de voința sa, de a
continua prezenta Campanie.

01.10.2021
Departament Marketing
Attrius Developments
Emilian Gabriel Grosu, Administrator
S.S Prin împuternicit
L.S Gabriel Alexandru Iațco
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