REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOŢIONALE
”Easter Vaganza”

1. Organizatorul Campaniei
Organizatorul campaniei promoţionale “Easter Vaganza” este ATTRIUS DEVELOPMENTS S.R.L.,
o societate înfiinţată conform legilor române, cu sediul social în Iaşi, str. Palas nr. 7A, clădirea
A1, etajul 2, biroul A.b-28, Judeţul Iaşi, înregistrată la Registrul Comerţului sub numărul
J22/488/2017, având cod de înregistrare fiscală RO 37160477, reprezentata la randul sau de
catre dl. Emilian Gabriel Grosu în calitate de Reprezentant Permanent, denumită în continuare
Organizator.
2. Perioada de desfăşurare a campaniei
Campania se va desfăşura în perioada 22 aprilie – 1 mai 2021, conform prezentului regulament.
3. Mecanismul Campaniei
Pentru a participa la campania “Easter Vaganza” trebuie:
• Să cumperi din orice spaţiu comercial din Iulius Mall Iaşi (cu excepţia Mega Win, Viper Club,
Poşta Română, Direcţia Locală de Evidenţă a Persoanelor Iaşi, casele de schimb valutar,
instituţiile bancare, firmele de asigurări şi ghișeele de efectuare plăți) în perioada 22
aprilie – 1 mai 2021 până cumulezi bonuri fiscale în valoare totală de cel puţin 150 lei;
• Să ceri şi să păstrezi bonul fiscal de la magazin;
• Să mergi la Centrul Info (situat la parterul Iulius Mall Iaşi) cu bonurile fiscale din ziua
respectivă, adunate pentru validare, urmând să primeşti câte o șansă de participare la
extragerea marelui premiu, pentru fiecare 150 lei din valoarea bonurilor respective;
• Să te inscrii in baza noastra de date electronica, pusa la dispozitie de catre Organizator, cu
datele personale;
• Softul va genera un premiu, in mod aleatoriu, din cele disponibile in ziua respectiva;
• Pentru a putea participa la campanie, participantul trebui sa fie de acord cu termenii si
conditiile legate de procesarea datelor cu caracter personal mentionate in aplicatie;
• O persoana poate primi zilnic un singur premiu instant, indiferent de cuantumul bonurilor
fiscal.
Exemplu: la cumpărături în valoare totală de 250 lei primeşti 1 șansă, la cumpărături în valoare
totală de 310 lei primeşti 2 șanse, etc.
Regulamentul de participare autentificat este disponibil la Centrul Informational din cadrul
Iulius Mall Iaşi şi pe www.iuliusmall.com în mod gratuit, oricărui solicitant.
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La această campanie nu au voie să participe vânzătorii şi administratorii magazinelor, angajaţii
companiilor care administrează sau utilizează spații in cadrul Iulius Mall Iasi şi toţi cei implicaţi
în organizarea acesteia, precum şi membrii familiilor acestora.
Toate materialele publicitare rezultate în urma campaniei sau in legatură cu aceasta devin
proprietatea Organizatorului cu toate drepturile aferente (prelucrare, publicare, utilizare
informaţii conţinute).
Cumpărătorii au obligaţia de a păstra bonurile fiscale în baza cărora au primit șansele de a
participa la tombolă. Revendicarea premiului se poate face doar în baza bonurilor fiscale și
prezentarea actului de identitate al câștigătorului.
Pentru obţinerea unei șanse de participare nu sunt valabile bonurile fiscale emise de către
Mega Win, Viper Club, Poşta Română, Direcția Locală de Evidenţă a Persoanelor Iași, CFR Iasi,
casele de schimb valutar, instituţiile bancare firmele de asigurări şi ghișeele efectuare plăți.
ATENŢIE:
BONURILE DE LA CARREFOUR SUNT ACCEPTATE NUMAI IN CAZUL IN CARE SUNT COMPLETATE
DE UN BON DE CUMPARATURI DE LA MAGAZINELE DIN IULIUS MALL IN VALOARE DE MINIM
100 LEI, ALTFEL ELE NU POT FI VALIDATE PENTRU PARTICIPAREA LA CAMPANIE.
CASELE DE SCHIMB VALUTAR, BONURILE FISCALE DIN URMA ACHIZITIONARII CECURILOR
CADOU si BĂNCILE NU PARTICIPĂ LA ACEASTĂ TOMBOLĂ PLUS LOCATIILE CARE OFERA PLATA
FACTURILOR PENTRU UTILITATI SI SERVICII.
NU SUNT ACCEPTATE IN CAMPANIE BONURILE DE LA MAGAZINELE INMEDIO, XPRESS.
Bonurile prezentate de clienti pentru produse alimentare (bonuri de la cafenele sau
restaurante) pot avea o valoare maxima de 30 lei la fiecare calup de bonuri in valoare de 150
lei, cu care clientii participa la premiere.
Organizatorul isi rezerva dreptul de cere dovada fizica a achizitiilor de pe bonurile fiscale cu
care clientii se inscriu in campanie. Aceasta verificare a produselor vizeaza doar desfasurarea
in bune conditii a campaniei.
4. Premii
4.1 Premii zilnice:
Zilnic, în perioada 22 aprilie – 1 mai 2021, primii 114 de clienţi care cumpără de minimum 150
lei din spațiile comerciale din Iulius Mall Iaşi (cu excepția Mega Win, Viper Club, Poşta Română,
CFR Iasi, Direcția Locala de Evidenţă a persoanelor Iași, casele de schimb valutar, instituţiile
bancare, firmele de asigurări şi ghișeele efectuare plăți) pot câştiga vouchere Kung Food,
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vouchere Levi, vouchere Meli Melo, rujuri AVON, creme de corp AVON, vouchere 30 lei Donna
Carina, sticle de vin STRUNGA, cozonaci.
Pentru a obţine unul din premiile zilnice, clientul va trebui să se înscrie în baza de date aferentă
campaniei “Easter Vaganza”, pusă la dispoziție de către Organizator. Înscrierea în campanie se
face pe baza datelor personale si a bonului fiscal. Introducerea unui bon fiscal valid reprezinta
garanția unui premiu pe loc – in limita stocului disponibil.
Premiile din fiecare categorie se vor acorda în limita stocului disponibil după cum urmează:
• Vouchere Kung Food – 20 buc./zi**
• Vouchere Donna Carina 30 lei – 10 buc./zi**
• Vouchere Levi – 10 buc./zi**
• Vouchere Meli Melo – 10 buc./zi*
• Creme corp AVON – 8 buc./zi
• Rujuri AVON – 6 buc./zi
• Sticla vin Strunga – 20 buc./zi***
• Cozonac – 30 buc./zi
*Voucherele Meli Melo sunt valabile până pe 31 decembrie 2021.
**Voucherele Kung Food, Donna Carina, Levi sunt valabile până pe 1 iunie 2021.
Dacă valoarea serviciilor/produselor solicitate pe baza voucherului este mai mică decât suma
înscrisă pe voucher diferenţa nu va fi restituită cumpărătorului, iar dacă este mai mare, diferenţa
va fi achitată de către cumpărător. Pentru achiziţionarea unui serviciu nu se poate folosi mai mult
de 1 voucher.
***Dacă sticla de vin va fi câștigată de către o persoană minoră, premiul va fi inlocuit cu o doză
de Coca-Cola.
În momentul în care premiile pentru ziua respectivă s-au epuizat, clientii nu mai primesc premiu
pe loc, dar primesc șansa de a participa la extragerea pentru marele premiu.
ATENŢIE!
• O persoană are dreptul la un singur premiu pe loc, indiferent de cuantumul cumpărăturilor
făcute şi a bonurilor fiscale prezentate la Centrul Info.
• O persoană NU poate participa cu același bon/bonuri la mai multe campanii organizate de
Attrius Developments S.R.L..
• Pentru câştigarea premiilor zilnice, sunt valabile doar bonurile fiscale din ziua respectivă.
• Clientul are obligația de a face dovada cumpărăturilor și a produselor de pe bonul fiscal
atunci când reprezentanții Organizatorului solicită acest lucru.
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4.2 Premii prin tragere la sorți:
La cumpărături de minimum 150 lei din magazinele Iulius Mall, clientul participă la extragerea mare,
având ca premiu:
1 x voucher vacanta in valoare de 1500 euro, oferit de agentia de turism Atlantic Turism.
Daca valoarea vacantei aleasa este mai mare, castigatorul va plati diferenta. Daca valoarea vacantei
va fi mai mica, restul nu se va restitui castigatorului.
Vacanta se programeaza la agentia Atlantic Turism, situata la etajul 1 din Iulius Mall Iasi.
Extragerea va avea loc marti, pe 4 mai 2021, la ora 12:00.
Valoarea comercială totală a premiilor este de 35 546.59 lei, TVA inclus.
Zilnic, numărul maxim de șanse acordate la cumpărături unei singure persoane este 50, indiferent
de suma cumulată.
Nu se acceptă bonurile fiscale deteriorate/rupte/murdare/şifonate/care nu sunt lizibile.
Premiile acordate nu pot fi înlocuite cu alte premii şi nici nu se poate acorda contravaloarea lor
în bani.
Ridicarea premiului se va face în termen de maxim 7 zile de la data extragerii, doar pe baza
buletinului de identitate și a bonurilor fiscale.
În cazul refuzului scris al câştigătorului de a beneficia de premiu precum si in cazul in care premiul
nu este revendicat in termen de maxim 7 de zile de la data extragerii, câştigătorul va pierde dreptul
de atribuire a premiului, procedându-se acordarea premiului următoarei persoane extrase.
(rezervei).
5. Dreptul de participare
La campania promoţională “Easter Vaganza” participă numai persoanele fizice, indiferent de
vârstă.
Nu au drept de participare la această campanie următoarele persoane: angajaţii S.C. Attrius
Developments S.R.L., angajaţii si administratorii firmelor care administrează sau utilizeaza spatii in
cadrul Iulius Mall Iaşi, angajaţii firmelor implicate în organizarea acestei promoţii, precum şi
membrii familiilor acestora.
Participarea la această campanie promoţională implică acceptarea prevederilor prezentului
regulament.
6. Prelucrarea datelor personale
S.C. ATTRIUS DEVELOPMENTS S.R.L., prin prisma activității pe care o desfășoară, prelucrează cu
bună-voință și în conformitate cu prevederile legale datele participanților la campaniile
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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 acestă campanie, participanţii sunt de acord ca datele lor de identificare (nr.
telefon, nume, prenume, data nasterii, e-mail) să intre în baza de date a Organizatorului pentru a
fi prelucrate în cadrul campaniei la care face referire prezentul regulament.
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 participanţilor 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 dispoziţiile Legii 677/2001. Attrius Developments SRL este operator de
date cu caracter personal şi operează cu respectarea prevederilor legislative în vigoare.
Prin înscrierea la această promoţie, 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 S.C. Attrius
Developments S.R.L..
Scopurile constituirii bazei de date sunt:
• Nume, Prenume: verificarea identității participantului/câștigătorului campaniei
• Număr telefon: confirmarea participării la campanie și anunțarea câștigătorilor, astfel:
odată înscris în softul de campanie, participantul primește un cod unic de participare pe
telefon, pe care trebuie să îl transmită mai departe operatorului de date, pentru ca acesta
să poată confirma câștigarea unui premiu instant sau participarea la extragerile la sorți în
vederea câștigării premiilor mari, detaliate la punctul 4.2.
• E-mail:. Participantul trebuie sa transmită datele acestui câmp pentru a fi informat despre
câstig. De asemenea, informația va fi utilizată pentru transmiterea de materiale
promoționale privind campaniile organizate de către S.C. ATTRIUS DEVELOPMENTS S.R.L,
doar după transmiterea consimțământului expres al participantului, la finalizarea
campaniei;
• Data nașterii: necesară pentru a confirma că participantul este adult și este eligibil pentru
câștig.
La încheierea campaniei, fiecare participant va primi un e-mail prin care poate confirma dorința sa
de a primi materiale informative referitoare la campaniile promoționale desfășurate de către S.C.
Attrius Developments S.R.L. Dacă participantul nu își oferă consimțământul, SC Attrius
Developments S.R.L. se obligă să șteargă datele personale ale participanților, cu exceptia datelor
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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 Iaşi, Bd T. Vladimirescu, cod postal 700305, Iaşi, în atenţia Departamentului Marketing sau
prin e-mail, pe adresa marketing.imis@iuliusmall.com.
La cererea participanţilor adresată în scris, Organizatorul se obligă în funcţie 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, şteargă sau să transforme în date anonime, în mod gratuit,
datele a căror prelucrare nu este conformă cu dispoziţiile Legii nr.677/2001 privind protecţia
persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi liberă circulaţie a acestor
date.
c) să înceteze prelucrarea datelor personale ale solicitantului
Prelucrarea datelor cu caracter personal se va face de catre S.C. Attrius Developments S.R.L. in
conformitate cu dispozitiile Legii 677/2001.
7. Taxe şi impozite
Impozitul pentru Premiile a căror valoare individuală depăşeşte suma de 10.000 de lei se calculează
potrivit Codului Fiscal şi se încasează de la câştigători pe bază de chitanţă anterior acordarii
premiilor.
Impozitul pentru premiile a căror valoare individuală depaşeşte suma de 10.000 de lei este in
sarcina exclusiva a castigatorului unui astfel de premiu, acesta avand obligatia ca in termen de 14
zile calendaristice de la anuntul castigului, sa achite direct Organizatorului contravaloarea
impozitului stabillit conform prevederilor Codului Fiscal. Neachitarea impozitului de către
câştigători în termenul anterior menţionat reprezintă o situatie de renunţare expresa a acestora la
premiul castigat Impozitul pentru premiile a căror valoare individuală este sub 10.000 de lei se va
suporta de către societatea organizatoare.
8. Regulamentul Oficial
Regulamentul de participare autentificat este disponibil în copie, în mod gratuit, oricărui solicitant.
Orice solicitare în acest scop poate fi făcută la Centrul Informaţional din Iulius Mall Iaşi, Bd. Tudor
Vladimirescu, în perioada campaniei în zilele de luni până duminică, între orele 10.00 - 21.00.
9. Soluţionarea litigiilor
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În cazul unor potenţiale litigii apărute între Organizator şi participanţii la Campanie, acestea vor fi
soluţionate pe cale amiabilă. Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părţile
implicate în litigiu vor înainta litigiul spre soluţionare instanţelor competente din Judetul Iasi.
10. Încetarea campaniei
Campania promoţională poate înceta numai în cazul apariţiei unui eveniment ce constituie Forţă
Majoră asa cum acesta este definit de lege sau în cazul imposibilităţii Organizatorului, din motive
independente de voinţa sa, de a continua prezenta Campanie.
11. Condiţii de validare la extragere
Extragerea vor fi efectuata de către unul dintre clienţii Iulius Mall (minor ales din rândul celor
prezenţi la extragere) în prezenţa unui reprezentant al S.C Attrius Developments S.R.L.
Participantul care va fi extras prin softul pus la dispozitie de catre Organizator trebuie sa fie
completat in prealabil datele personale, dupa cum urmeaza: nume, prenume, adresa, număr de
telefon, adresa e-mail, data nasterii, valoare cumparaturi, numar si data bon.
În cazul în care nu îndeplineşte condiţiile de validare de mai sus, acesta nu va fi validat şi se va
proceda la extragerea unui alt participant.

16.04.2021
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Departament Marketing
Attrius Developments
Emilian Gabriel Grosu, Administrator
S.S Prin împuternicit
L.S Gabriel Alexandru Iațco

