REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOŢIONALE

„BUCURIA CRĂCIUNULUI RĂMÂNE ACEEAȘI”
4 – 23 decembrie 2020
1.

Organizatorul Campaniei
Organizatorul campaniei promoţionale „BUCURIA CRĂCIUNULUI RĂMÂNE ACEEAȘI” este ATTRIUS
DEVELOPMENTS S.R.L., o societate înființată conform legilor române, cu sediul social în Iași, str. Palas, nr. 7A, clădirea A1, et.
2, biroul A.b-28, Județul Iași, înregistrată la Registrul Comerțului sub numărul J22/488/2017, cod de înregistrare 37160477,
având contul bancar RO97 RNCB 0175 1539 2652 0001, deschis la Banca Comercială Română S.A., Sucursala Iași, reprezentată
de dl. Emilian Gabriel Grosu, în calitate de Administrator, denumită în continuare Organizator.

2.

Perioada de desfăşurare a campaniei
Campania „BUCURIA CRĂCIUNULUI RĂMÂNE ACEEAȘI” va debuta în data de 4 DECEMBRIE 2020, ora 10:00, şi se va încheia
în data de 23 DECEMBRIE 2020, ora 21:00, conform prezentului regulament.

3.

Dreptul de participare
La campania promoţională „BUCURIA CRĂCIUNULUI RĂMÂNE ACEEAȘI” participă numai persoanele fizice,
indiferent de vârstă. În cazul în care datele necesare din aplicație sunt completate de o persoană minoră (născută după anul
2005) sau în numele unei persoane minore, la rubrica data nașterii din aplicație se va completa data nașterii din actul de
identitate al părintelui sau susţinătorului legal.
Nu au drept de participare la această campanie următoarele persoane: angajaţii ATTRIUS DEVELOPMENTS S.R.L., angajaţii
firmelor din Iulius Mall, angajaţii firmelor implicate în organizarea acestei promoţii, precum şi membrii familiilor acestora până
la gradul 4.
Participarea la această campanie promoţională implică acceptarea prevederilor prezentului regulament.

4.

Mecanismul campaniei
Pentru a participa la campanie trebuie să cumpăraţi din magazinele din Iulius Mall Suceava de minimum 200 lei în perioada
4 DECEMBRIE 2020 - 23 DECEMBRIE 2020 şi să solicitaţi vânzătorilor bonurile fiscale, indiferent de valoarea acestora. Bonurile
fiscale pot fi acumulate de la magazine diferite.
ATENŢIE: NU PARTICIPĂ LA ACEASTĂ TOMBOLĂ BONURILE EMISE DE BĂNCI, DE CASELE DE SCHIMB VALUTAR, E-ON, CASINO
METROPOLIS, FIRMELE DE ASIGURĂRI, BIROUL EXAMINĂRI AUTO, BIROUL ÎNMATRICULĂRI AUTO, SERVICIUL EVIDENŢA
POPULAŢIEI ŞI TOATE BONURILE FISCALE SAU CHITANŢELE REZULTATE ÎN URMA ACTIVITĂŢII FACTURILOR PRESTATE ÎN
AFARA IULIUS MALL SUCEAVA (EX: FACTURI TELEFON, RCS & RDS, ENERGIE ELECTRICĂ, ETC.)
După ce acumulaţi bonuri fiscale în valoare de 200 lei, mergeţi la Centrul Informaţional din Iulius Mall Suceava pentru a vă
înregistra cu datele personale în baza de date Iulius Mall Suceava. Promoterul va înregistra datele personale în aplicația
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electronică, înregistrând: număr de telefon, nume și prenume participant, data nașterii, valoare cumpărături, număr bon și
dată bon.
ATENŢIE: Softul va valida datele introduse de participant, transmițând un sms la numărul de telefon înscris în aplicație. După
ce va primi sms, participantul prezintă codul primit prin sms pentru a obține premiul instant, iar aplicația va genera un premiu
în limita premiilor zilnice înscrise în concurs.
Premiile instant vor fi acordate în limita stocului disponibil, luându-se în considerare doar bonurile fiscale din ziua
respectivă.
Premiile rămase neacordate în cursul unei zile, se vor reporta pentru ziua imediat următoare.
ATENŢIE:

➢

Bonurile fiscale ştampilate pot fi folosite o singură dată pentru achiziţionarea premiilor şi a introducerii datelor în
aplicație pentru participare la tombolă (Ex. În cazul unui bon fiscal de 220 lei, pentru 200 lei participantul primeşte o
șansă de câștig iar restul de 20 lei nu mai poate fi valorificat odată ce bonul este ştampilat).

➢

Centrul Informaţional al Iulius Mall Suceava poate solicita dovada cumpărăturilor (produsele) înscrise pe bonul fiscal.
În cazul în care nu se poate face dovada cumpărăturilor de către client, acesta nu are dreptul de a participa la tombolă
şi nici de a primi un premiu.

5.

Premiile
Premiile instant:


Voucher Gerovital în valoare de 50 lei ( 9 buc/zi)



Voucher Mado în valoare de 23 lei (20 buc/zi)



Răcoritoare ( 100 buc/zi)



Voucher Teilor în valoare de 100 lei (6 buc/zi)



Voucher Cărturești în valoare de 30 lei (35 buc/zi)



Voucher Delia 07 în valoare de 50 lei (11 buc/zi)

În perioada 4 decembrie – 23 decembrie 2020, primii 180 de clienți care fac cumpărături de minimum 200 de lei la magazinele
din Iulius Mall şi se prezintă la Centrul Informaţional, se vor înregistra în baza de date Iulius Mall Suceava, iar aplicația va
genera un premiu pe loc în limita premiilor zilnice înscrise în concurs.
Aceste premii vor fi acordate la Centrul Informaţional din Iulius Mall Suceava, în intervalul orar 10:00-21:00 cu condiția
prezentării clienților pentru ridicarea premiilor instant.
Premiile din fiecare categorie se vor acorda în limita stocului disponibil.
ATENŢIE: Pentru obţinerea premiilor instant, se iau în considerare doar bonurile fiscale din ziua respectivă.
O persoană poate primi în aceeaşi zi maximum 1 premiu, indiferent de cuantumul cumpărăturilor făcute.

Valoarea unitară a premiilor zilnice instant se regăseşte în tabelul de mai jos:
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PREMIU
1 băutură răcoritoare
Voucher Gerovital
Voucher Mado
Voucher Teilor
Voucher Cărturești
Voucher Delia 07

Partener

Cantitate/buc.

VALOARE unitară €

2000
180
400
120
700
220

1,23
9
4,01
17
5,06
9

Coca Cola/Fanta (2L)
Farmec
Mado Corporation
Credit Gold 2007
Direct Client Services
Fericirea Copiilor

Valoare totală € (fără
tva)
2460
1620
1604
2040
3542
1980

ATENŢIE!
•

Fiecare participant are dreptul la un singur premiu.

•

Premiile acordate nu pot fi înlocuite cu alte premii şi nici nu se poate acorda contravaloarea lor în bani.

•

În cazul refuzului scris al câştigătorului de a beneficia de premiul instant, câştigătorul va pierde dreptul de atribuire a
premiului, procedându-se la o nouă tragere la sorţi pentru desemnarea altui câştigător, în termen de 1 zi de la data la
care câştigătorul anterior a renunţat.

•

Numărul de extrageri suplimentare în situaţia prezentată mai sus este limitat la 3 extrageri. Astfel, în cazul înregistrării
a 4 câştigători extraşi care au cedat dreptul de atribuire a premiului, respectivul premiu va rămâne în proprietatea
societăţii organizatoare.
Regulament de utilizare pentru VOUCHERE GEROVITAL:

•

Voucherul de cumpărături are valoarea nominală de 50 LEI, sumă ce poate fi valorificată la magazinul Gerovital, din
Iulius Mall Suceava, la parter.

•

Voucherul are caracter promoţional, este valabil numai în cadrul campaniei desfășurate în Iulius Mall Suceava, nu este
rambursabil în bani şi nu este utilizabil în circuitul financiar bancar.

•

Bonurile fiscale pot fi acumulate de la magazine diferite, dar nu din zile diferite de campanie.

•

În acordarea voucherelor cadou nu sunt valabile bonurile fiscale emise de către bănci, E-ON, casele de schimb valutar, Casino
Metropolis, firmele de asigurări și instituțiile din Iuliuș Mall Suceava.

•

Voucherul de premiere acordat nu poate fi înlocuit cu alte premii şi nici nu se poate acorda contravaloarea lui în bani.

•

Voucherul de premiere poate fi valorificat până la 31 ianuarie2021.

•

Dacă valoarea produselor/serviciilor achiziţionate pe baza cecului de premiere este mai mică decât suma înscrisă pe cec,
diferenţa nu va fi restituită cumpărătorului, iar dacă este mai mare, diferenţa va fi achitată de către cumpărător.
Regulament de utilizare pentru VOUCHERE MADO:

•

Voucherul are valoarea nominală de 23 LEI, sumă ce poate fi valorificată in locatia “Mado Corporation SRL“ din orasul
Suceava, Calea Unirii, nr. 22, jud. Suceava

•

Voucherul are caracter promoţional, este valabil numai în cadrul campaniei desfășurate în Iulius Mall Suceava, nu este
rambursabil în bani şi nu este utilizabil în circuitul financiar bancar.
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•

Bonurile fiscale pot fi acumulate de la magazine diferite, dar nu din zile diferite de campanie.

•

În acordarea voucherelor cadou nu sunt valabile bonurile fiscale emise de către bănci, E-ON, casele de schimb valutar, Casino
Metropolis, firmele de asigurări și instituțiile din Iulius Mall Suceava.

•

Voucherul de premiere acordat nu poate fi înlocuit cu alte premii şi nici nu se poate acorda contravaloarea lui în bani.

•

Voucherul de premiere poate fi valorificat până la 31 ianuarie2021.

•

Dacă valoarea produselor/serviciilor achiziţionate pe baza voucherului de premiere este mai mică decât valoarea
acestuia, diferenţa nu va fi restituită cumpărătorului, iar dacă este mai mare, diferenţa va fi achitată de către
cumpărător.
Regulament de utilizare pentru VOUCHERE TEILOR:

•

Voucherul are valoarea nominală de 100 LEI, sumă ce poate fi valorificată in locatia “Teilor“ din Iulius Mall Suceava,
orasul Suceava, Calea Unirii, nr. 22, jud. Suceava

•

Voucherul are caracter promoţional, este valabil numai în cadrul campaniei desfășurate în Iulius Mall Suceava, nu este
rambursabil în bani şi nu este utilizabil în circuitul financiar bancar.

•

Bonurile fiscale pot fi acumulate de la magazine diferite, dar nu din zile diferite de campanie.

•

În acordarea voucherelor cadou nu sunt valabile bonurile fiscale emise de către bănci, E-ON, casele de schimb valutar, Casino
Metropolis, firmele de asigurări și instituțiile din Iulius Mall Suceava.

•

Voucherul de premiere acordat nu poate fi înlocuit cu alte premii şi nici nu se poate acorda contravaloarea lui în bani.

•

Voucherul de premiere poate fi valorificat până la 31 ianuarie2021.

•

Dacă valoarea produselor/serviciilor achiziţionate pe baza voucherului de premiere este mai mică decât valoarea
acestuia, diferenţa nu va fi restituită cumpărătorului, iar dacă este mai mare, diferenţa va fi achitată de către
cumpărător.
Regulament de utilizare pentru VOUCHERE CĂRTUREȘTI:

•

Voucherul are valoarea nominală de 30 LEI, sumă ce poate fi valorificată in locatia “Cărturești“ din Iulius Mall Suceava,
orasul Suceava, Calea Unirii, nr. 22, jud. Suceava

•

Voucherul are caracter promoţional, este valabil numai în cadrul campaniei desfășurate în Iulius Mall Suceava, nu este
rambursabil în bani şi nu este utilizabil în circuitul financiar bancar.

•

Bonurile fiscale pot fi acumulate de la magazine diferite, dar nu din zile diferite de campanie.

•

În acordarea voucherelor cadou nu sunt valabile bonurile fiscale emise de către bănci, E-ON, casele de schimb valutar, Casino
Metropolis, firmele de asigurări și instituțiile din Iulius Mall Suceava.

•

Voucherul de premiere acordat nu poate fi înlocuit cu alte premii şi nici nu se poate acorda contravaloarea lui în bani.

•

Voucherul de premiere poate fi valorificat până la 31 ianuarie2021.
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•

Dacă valoarea produselor/serviciilor achiziţionate pe baza voucherului de premiere este mai mică decât valoarea
acestuia, diferenţa nu va fi restituită cumpărătorului, iar dacă este mai mare, diferenţa va fi achitată de către
cumpărător.
Regulament de utilizare pentru VOUCHERE DELIA 07:

•

Voucherul are valoarea nominală de 50 LEI, sumă ce poate fi valorificată in locatia “Delia 07“ din Iulius Mall Suceava,
orasul Suceava, Calea Unirii, nr. 22, jud. Suceava

•

Voucherul are caracter promoţional, este valabil numai în cadrul campaniei desfășurate în Iulius Mall Suceava, nu este
rambursabil în bani şi nu este utilizabil în circuitul financiar bancar.

•

Bonurile fiscale pot fi acumulate de la magazine diferite, dar nu din zile diferite de campanie.

•

În acordarea voucherelor cadou nu sunt valabile bonurile fiscale emise de către bănci, E-ON, casele de schimb valutar, Casino
Metropolis, firmele de asigurări și instituțiile din Iulius Mall Suceava.

•

Voucherul de premiere acordat nu poate fi înlocuit cu alte premii şi nici nu se poate acorda contravaloarea lui în bani.

•

Voucherul de premiere poate fi valorificat până la 31 ianuarie2021.

•

Dacă valoarea produselor/serviciilor achiziţionate pe baza voucherului de premiere este mai mică decât valoarea
acestuia, diferenţa nu va fi restituită cumpărătorului, iar dacă este mai mare, diferenţa va fi achitată de către
cumpărător.

Regulamentul de participare autentificat este disponibil la Centrul Informațional Iulius Mall Suceava și pe pagina
www.iuliusmall.com, în mod gratuit, oricărui solicitant.
În cazul refuzului scris al câştigătorului de a beneficia de premiu, câştigătorul va pierde dreptul de atribuire a premiului,
procedându-se la o nouă tragere la sorţi pentru desemnarea altui câştigător.

Prelucrarea datelor personale
1.

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 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.
De asemenea, îşi dau acordul să participe la realizarea şi difuzarea materialelor de promovare a prezentei campanii, precum şi să
primească obiecte promoţionale sau informaţii prin poştă, telefon, SMS sau alte mijloace de comunicare.
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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 câstigarea unui premiu.
•
E-mail:Participantul trebuie să transmită datele acestui câmp pentru a fi informat despre caștig. De asemenea, informația
va fi utilizată pentru transmiterea de materiale promoționale privind campaniile organizate de către S.C. ATTRIUS
DEVELOPMENTS S.R.L dupa transmiterea consimțământului expres, la terminarea campaniei;
•
Data nașterii: În cazul în care participantul alege să transmită datele aferente acestui câmp, informația va fi utilizată pentru
transmiterea de materiale promoționale privind campaniile organizate de către S.C. ATTRIUS DEVELOPMENTS S.R.L, în mod
segmentat pentru categoria la care se referă. Participantul trebuie să transmită datele acestui câmp pentru validarea vârstei
(18 ani).
Datele câștigătorilor vor fi folosite în vederea îndeplinirii obligațiilor financiar fiscale conform legislației fiscale și vor fi arhivate în
conformitate cu prevederile legale aplicabile.
Fiecare participant va primi un e-mail prin care poate confirma dorința sa de a primi materiale informative: campanii și evenimente
Iulius Mall Suceava. Fiecare participant are dreptul de a solicita excluderea din baza de date, scriind pe adresa Iulius Mall Suceava,
Calea Unirii 22, cod postal 720018, Suceava, în atenţia Departamentului Marketing sau prin e-mail, pe adresa
marketing.sv@iuliusmall.com în atenția Andreea Pinzariu.
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, notificarea prelucrarii acestor date fiind inregistrata in registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal
sub nr.6568, respectiv 16134/2010 la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.
6. 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.
Impozitul pentru premiile sub 10.000 de lei se va suporta de către societatea organizatoare.
7. Regulamentul Oficial
Regulamentul de participare autentificat este disponibil la Centrul Informațional Iulius Mall Suceava și pe pagina www.iuliusmall.com,
în mod gratuit, oricărui solicitant. Orice solicitare în acest scop poate fi făcută la Centrul Informaţional din Iulius Mall Suceava, Calea
Unirii nr. 22, Suceava, în perioada campaniei în zilele de luni până duminică, între orele 10.00-22.00.
8. 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 litigiu spre soluţionare instanţelor române
competente material din Municipiul Suceava.
9. Încetarea campaniei
Campania promoţională poate înceta numai în cazul apariţiei unui eveniment ce constituie Forţă Majoră sau în cazul imposibilităţii
Organizatorului, din motive dependente sau independente de voinţa sa, de a continua prezenta Campanie.

Organizator:
04.12.2020

ATTRIUS DEVELOPMENTS S.R.L.
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