
 
 

 

REGULAMENT CONCURS – „Împreună donăm viață!” 

Organizatorul Campaniei 

Organizatorul campaniei „Împreună donăm viață!” (denumită în continuare “Campania”) 

este IULIUS MANAGEMENT CENTER S.R.L., Str. Palas nr. 7A, Cladirea A1, Etajul 2, biroul A. b-8, 

Iasi, jud. Iasi, înregistrată la Registrul Comerţului sub numărul J 22-2758-2006, cod de 

înregistrare în scopuri de TVA RO19181463, având contul nr. RO16 BTRL 0240 1202 G741 60 XX, 

deschis la Banca Transilvania, reprezentată de dl. Radu Constantin Iatco, în calitate de 

Administrator.  

 
1. Perioada de desfăşurare a Campaniei 

 
1.1.  Campania se va desfăşura pe data de 27 Ianuarie și este destinată publicului larg care 

se încadrează în criteriile stabilite de Centrul Regional de Transfuzie Sanguină Iași.  
 
1.2.  Dreptul de participare 
La campania promoţională „Împreună donăm viață!” participă numai persoanele fizice, cu 

vârsta peste 18 ani, care au donat sânge/ afereză și au înregistrat donarea prin scanarea 

codului QR, generat de către aplicația BlooDoChallenge. Participarea la această Campanie 

promoţională implică acceptarea prevederilor prezentului Regulament.    

2. Mecanismul campaniei promoţionale „Împreună donăm viață!” 

2.1 In cadrul prezentei Campanii și în condițiile prevăzute de prezentul Regulament, participanții 
au șansa de a câștiga premiile descrise mai jos la pct. 5 din Regulament.  
2.2. Pentru a participa la campania „Împreună donăm viață!” participanții trebuie să urmeze 
următorii pași:  
a) descarcă aplicația BlooDoChallenge (Google Play și AppStore); 
b) te programezi prin intermediul aplicației, pe data de 27 Ianuarie; 
c) îți înregistrezi donarea prin scanarea codului QR, generat de aplicația BlooDoChallenge 
d) în mod expres pentru a participa la campanie, participanții trebuie să fie majori; 
2.3. Toți cei care au înregistrat donarea în aplicație, folosind pașii de mai sus, vor intra în tragerea 
la sorți prin https://random.org.  
 
 
 
 
 
 



 
 
 

3. Premiul Campaniei „Împreună donăm viață!” 
PREMII  

 
3.1.  În data de 28 ianuarie, participanții la campania de donare de sânge care au 

urmat mecanismul campaniei „Împreună donăm viață!”, din data de 27 ianuarie, pot 
câștiga prin tragere la sorți, prin https://random.org:  

 

Vouchere Tip de premiu  

20 vouchere de cumparaturi  in valoare 
de 50 lei fiecare 

Palas Mall 

*Vom realiza extragerea utilizând codul de invitație (alphanumeric) din aplicația BlooDoChallenge 
ale persoanelor care au donat sânge pe data de 27 Ianuarie 2022..  
 
3.2.  Premiul acordat nu poate fi înlocuit cu alte premii şi nici nu se poate acorda 

contravaloarea acestuia în bani. În cazul refuzului scris al câştigătorului de a beneficia de 
premiu sau nerevedincarea premiului în termen de maximum 5 (cinci) zile calendaristice de la 
extragere, precum și în cazul în care se va dovedi neîndeplinirea de către câștigător a 
conditiilor de participare si de acces la aceasta Campanie, stipulate in prezentul Regulament, 
câştigătorul va pierde dreptul de atribuire a premiului. Câştigătorul va fi anunţat prin e-mail 
(disponibil in cadrul aplicatiei BlooDoChallenge).  

 
3.3.  Anunțarea câștigătorilor se va face prin e-mail-ul cu care s-a realizat contul pe aplicația 

BlooDoChallenge, iar în cazul în care câştigătorul nu răspunde la e-mail pentru a-şi revendica 
premiul în termen maximum 5 (zece) zile calendaristice de la extragere, vom înţelege că 
renunţă la premiu, acesta fiind atribuit unei alte persoane care va fi tras la sorți din lista celor 
care nu au câștigat alt premiu în cadrul campaniei, prin https://random.org. Revendicarea 
premiului va fi consemnată prin încheierea unui proces verbal între câştigător şi Organizator. 
Ridicarea premiilor se va face doar personal, pe baza actului de identitate și a codului de 
invitație din aplicația BlooDoChallenge. 

 
4. Condiţii de validare la campania promoţională „Împreună donăm viață!” 

• Vor intra în tombolă toți cei care își înregistrează donarea de sânge realizată la punctul de 
colectă mobile din cadrul Palas Mall (nu vor intra în tombolă cei care își înregistrează 
manual donarea, adică fără să scaneze codul QR );  

• Dacă organizatorul suspectează orice metodă de fraudare a mecanismului de funcționare 
a concursului, acesta își rezervă dreptul de a investiga modul în care a fost realizată 
înscrierea și de a nu acorda premiul. 

• Extragerile vor fi efectuate de către organizatorii concursului cu ajutorul 
https://random.org. La extragere vom utiliza codurile de invitație (alfanumerice), care 
sunt atribuite automat fiecărui donator la înregistrare, pentru a respecta condițiile GDPR. 
Toate extragerile vor fi inregistrate video si postate ulterior pe pagina de Facebook United 
Business Center Iași.  
 



 
5. Impozite 
Impozitul pentru premiile obţinute de către câştigătorii prezentului concurs se calculează potrivit 
Codului Fiscal. Impozitul pentru premiile acordate se va suporta de către societatea organizatoare. 
6. Prelucrarea datelor cu caracter personal 

 
IULIUS MANAGEMENT CENTER 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. Iulius Management Center 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.  
În vederea derulării Campaniei, IULIUS MANAGEMENT CENTER S.R.L. va prelucra în evidenţele 
proprii şi va transmite către împuterniciţii săi şi către orice terţi ce au legătură cu derularea 
Campaniei, în vederea prelucrării şi consultării, ori de câte ori este necesar, următoarele 
informaţii: nume/ prenume / adresă de e-mail persoanei care participă la campanie.  

 
IULIUS MANAGEMENT CENTER S.R.L. are ca preocupare securitatea datelor participanților și 
respectă prevederile Regulamentului 2016/679/EU în prelucrările de date cu caracter personal 
efectuate. IULIUS MANAGEMENT CENTER S.R.L. va folosi datele în scopul pentru care au fost 
furnizate de participanți, adică pentru a extrage, identifica și informa, contacta câștigătorii și 
pentru a informa participanții privind campaniile promoționale. 
Orice prelucrare de date cu caracter personal ale participanților la Campanie va avea loc cu 
respectarea prevederilor legale aplicabile (așa cum este Regulamentul European 2016/679) și cu 
asigurarea exercitării tuturor drepturilor participanților la Campanie conferite de legislația din 
domeniul protectiei persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal 
și libera circulație a acestor date, care cuprind, dar fără a se limita la: dreptul de informare, 
dreptul de acces la date, dreptul de intervenţie asupra datelor, dreptul de opoziţie, dreptul de a 
fi uitat, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul 
de a se adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal 
sau justiţiei pentru apărarea drepturilor garantate de legislație, dreptul de a se opune oricând, 
fără justificare, prelucrării datelor lor personale în scop de marketing direct, dreptul de a solicita 
ștergerea datelor și dreptul meu de a se retrage oricând, fără justificare, din Campanie. Aceste 
drepturi pot fi exercitate de către participanți prin cerere scrisă, transmisă la adresa Str. Palas, 
Nr. 7A, Cladirea A1, Iasi (Palas Mall Iasi), în atenţia Departamentului Marketing. 

 
7. Regulamentul Oficial 

Regulamentul de participare autentificat este disponibil în mod gratuit, oricărui solicitant. Orice 
solicitare în acest scop poate fi făcută la Centrele Informaționale din cadrul clădirilor de birouri 
United Business Center Palas Iași și la centrele informațilonale din Palas Iași, în perioada 
campaniei.  
Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica oricand toate si oricare dintre dispozitiile 
prezentului regulament. Orice astfel de modificari vor fi comunicate participantilor la campanie 
exclusiv sub forma postarii modificarilor sau a formei revizuite a regulamentului in cadrul Centrelor 
Informaționale din cadrul clădirilor de birouri United Business Center Palas Iași 

 



 
8. Soluţionarea litigiilorÎn 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 campanie 

Campania „Împreună donăm viață!” poate înceta oricând, fără motiv înainte de data de 27 
ianuarie 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 

Radu Constantin Iatco, Administrator 

Prin imputernicit  

Ovidiu Galan 

 


