
 
 

 

 

REGULAMENT CONCURS FACEBOOK 
“MOȘ NICOLAE ÎȚI ADUCE #pantofulpreferat” 

 

1. Perioada de desfăşurare a concursului: 

Concursul începe în data de 1 decembrie 2016, ora 16.00 și durează până în data 

de 6 decembrie, ora 12.00. 

 

2. Dreptul de participare 

La Concursul “Moș Nicolae îți aduce #pantofulpreferat”  participă numai 

persoanele fizice, indiferent de vârstă. 

Participarea la acest concurs implică acceptarea prevederilor prezentului regulament. 

In cazul in care castigatorul unuia dintre premii este minor, acesta va fi indreptatit sa 

intre in posesia premiului doar cu acordul scris al parintilor sau al tutorelui sau legal, 

iar in cazul in care castigatorul unuia dintre premii este incapabil (ca urmare a unei alte 

situatii decat neimplinirea varstei de 18 ani), acesta va fi indreptatit sa intre in posesia 

premiului numai cu acordul scris al tutorelui sau legal. Organizatorul concursului este 

absolvit de orice raspundere decurgand din acordarea premiului respectiv, precum si 

de plata oricaror daune sau pretentii de orice natura legate de premiul respectiv si de 

participarea minorului la prezenta campanie. 

 

3. Mecanismul Concursului 

Pentru a participa la concursul “Moș Nicolae îți aduce #pantofulpreferat”  

trebuie să îndeplinești următoarele condiții cumulative: 

a. Să ai un cod valid de facebook 

b. Să fii fan pe facebook Palas Iasi 

c. Să te fotografiezi cu perechea preferată de pantofi din magazinele Palas Mall 

d. Să postezi fotografia pe pagina ta de facebook folosind hastagul #pantofulpreferat 

în intervalul 1 decembrie 2016, ora 16.00 – 6 decembrie 2016, ora 12.00 

e. Pe data de 6 decembrie, la ora 18.00, poți câștiga un voucher în valoare de 500 lei cu 

care îți poți achiziționa pantofii preferați. 

 



 
 

 

 

În cazul în care, în urma verificărilor desfăşurate de către Organizator, rezultă că 

procesul de participare a fost fraudat, Organizatorul îşi rezervă dreptul de a retrage 

participanţilor premiile obţinute ca rezultat al activităţii lor şi/sau de a restricţiona 

participarea la Concurs până la încheierea acestuia.Un participant poate utiliza 

aplicaţia Concursului de mai multe ori, având un singur cont de utilizator cu care 

participă. Astfel, un participant care a parcurs în totalitate jocul, a obţinut un anumit 

punctaj şi a completat formularul de înscriere în concurs, are posibilitatea de a juca din  

nou. Dacă punctajul nou obţinut este mai mare decât cel anterior, atunci punctajul mai 

mare va înlocui în clasament punctajul obţinut anterior. 

Premiul câştigat se ridică de la Centrul Informaţional Palas Mall Iași, pe baza CI sau 

BI. 

Toate materialele rezultate în urma concursului devin proprietatea Iulius Management 

Center  cu toate drepturile aferente (prelucrare, publicare, utilizare informaţii 

conţinute). 

Această campanie nu este sponsorizată, asociată, administrată şi nu are nici o 

legătură cu Facebook® (www.facebook.com). Informaţiile date de participanţi devin 

proprietatea Palas Mall şi nu a Facebook®. Aceste informaţii vor fi folosite doar în 

condiţiile şi termenii din prezentul regulament. 

 

4.  Premiile 

Cec cadou în valoare de 500 lei valabil la magazinele de pantofi din Palas Mall, 

acordat prin tragere la sorţi ( cu ajutorul site-ului random.org)  în data de 6 decembrie 

2016, dupa ora 12.00. 

Premiul acordat nu poate fi înlocuit cu alte premii şi nici nu se poate acorda 

contravaloarea lui în bani. 

Tragerea la sorţi pentru Marele Premiu, se efectuează folosind programul 

www.random.org, care nu este sponsorizat, asociat, administrat şi nu are nici o 

legătură cu S.C. Iulius Management Center S.R.L.. Tragerea la sorţi are loc la sediul 

Palas Mall Iasi, Str. Palas nr. 7 A. 

 



 
 

 

 

Tragerile la sorţi se vor efectua după ID-urile unice de Facebook de pe care s-a 

efectuat un joc complet în cadrul Concursului (finalizare nivel, completare formular 

participare). 

 

În cazul refuzului scris al câştigătorului de a beneficia de premiu ori nerevendicarea 

premiului în termen de 10 (zece) zile calendaristice de la anunţarea lui, câştigătorul 

respectiv va pierde dreptul de atribuire a premiului, procedându-se la o nouă tragere la 

sorţi pentru desemnarea altui câştigător. 

 

Numărul de desemnări suplimentare în situaţia prezentată mai sus este limitat la 1. 

Astfel, în cazul înregistrării a 2 câştigători care au cedat dreptul de atribuire a premiului 

sau nu s-au prezentat să îl ridice în termenul prevăzut în prezentul regulament, 

respectivul premiu va rămâne în proprietatea societăţii organizatoare. 

Câştigătorul va fi anunţat  pe pagina de facebook Palas Mall 

www.facebook.com/Palasiasi, in data de 6 decembrie, ora 18.00. 

 

5. Limitarea răspunderii 

Organizatorul nu îşi asumă responsabilitatea pentru: 

 înscrierea, în formularul de participare, a unor date incorecte sau care aparţin altor 

consumatori; 

 erori cauzate de întreruperea conexiunii la Internet a participanţilor în timpul cât 

aceştia sunt pe pagina de Facebook www.facebook.com/IuliusMallIS ; 

 erori cauzate de folosirea incorectă a computerului utilizat de participant 

(întreruperea sursei electrice a computerului, erori date de sistemul de operare 

instalat pe computer, erori date de virusarea sistemului de operare al computerului, 

erori date de folosirea cu rea voinţă a tehnologiei de către participant în scopul de 

a manipula rezultatele concursului); 

 erori cauzate de întreruperea neaşteptată a serviciului de hosting al site-ului, erori 

de server ce conduc la disfuncţionalităţi ale pagini www.facebook.com/PalaIasi  

 
 
 

http://www.facebook.com/Palasiasi
http://www.facebook.com/IuliusMallIS
http://www.facebook.com/PalaIasi


 
 

 

 

6. Prelucrarea datelor personale 

Prin participarea la acestă campanie, participanţii işi pot exprima acordul ca datele lor 

de identificare (Nume, Prenume, Data şi anul naşterii, Adresă, Cartier, Venit, 

Ocupaţie, Telefon, Email, Magazinul de la care au cumpărat) să intre în baza de date 

a Organizatorului, acestea putând fi folosite, în mod gratuit, pentru activităţi publicitare 

(TV, audio, presă, materiale promoţionale, outdoor) sau în alte campanii promoţionale 

organizate de S.C. Iulius Management Center 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. 

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. 

Iulius Management Center S.R.L. în conformitate cu dispoziţiile Legii 677/2001, 

notificarea prelucrării acestor date fiind înregistrată în registrul de evidenţă a 

prelucrărilor de date cu caracter personal sub nr. 6568 la Autoritatea Naţională de 

Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. 

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. Iulius Management Center S.R.L. 

Datele cu caracter personal ce vor fi prelucrate sunt: Nume, Prenume, Data şi anul 

naşterii, Adresă, Cartier, Venit, Ocupaţie, Telefon, E-mail. 

Scopurile constituirii bazei de date sunt: verificarea identităţii; scopuri promoţionale, de 

informare prin diverse mijloace de comunicare (poştă, e-mail, SMS sau alte mijloace 

de comunicare) cu privire la promoţiile S.C. Iulius Management Center S.R.L. sau alte 

acţiuni de marketing desfăşurate în viitor de către S.C. Iulius Management Center 

S.R.L.. 

Fiecare participant are dreptul de a solicita excluderea din baza de date, scriind pe 

adresa adresa Palas Mall, Str. Palas, nr 7 A. , în atenţia Departamentului Marketing, în 

atenţia Departamentului Marketing. 

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. 

 

7. 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 Palas 

Mall, nr. 7 A, Palas Mall, în perioada campaniei în zilele de luni până duminică, între orele 

10.00-22.00. 

 
8. Soluţionarea litigiilor 

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 

competente române. 

 

9.  Încetarea concursului 

Campania promoţională poate înceta numai în cazul apariţiei unui eveniment ce constituie 

Forţă Majoră sau în cazul imposibilităţii Organizatorului, din motive independente de 

voinţa sa, de a continua prezenta Campanie. 

Departament Marketing 

 IULIUS MANAGEMENT CENTER 

 


