
REGULAMENTUL CONCURSULUI 

 

"Te premiem de sarbatoare " organizat de SC Doraly Mall SRL 

(perioada: 11 Aprilie 2016, ora 10:00 – 29 Aprilie  2016 ora 17:00) 

 

Art. 1 - Organizatorul 

1.1. Organizatorul Concursului cu premii „Te premiem de sarbatoare" (denumit in continuare 

„Concurs") este S.C. Doraly Mall SRL, cu sediul social în Constanta, B-dul Aurel Vlaicu FN, 

Constanta. 

1.2 Concursul se va desfasura conform prevederilor prezentului regulament („Regulamentul") 

care este obligatoriu pentru toti participantii. 

1.3. Prin participarea la acest concurs se prezuma cunoasterea regulamentului si acordul 

Participantului. Participantii se obliga sa respecte si sa se conformeze tuturor termenilor, 

conditiilor si prevederilor prezentului Regulament. 

Art. 2 - Durata si locul de desfasurare a Concursului 

2.1. Concursul este organizat si desfasurat la punctul de lucru al SC Doraly Mall SRL din 

Constanta, Bdul. Aurel Vlaicu FN 

2.2. Perioada Concursului este 11 Aprilie 2016 ora 10:00 – 29 Aprilie 2016 ora 16:00; 

2.3.  Art. 3 - Regulamentul oficial al Concursului 

3.1. Regulamentul oficial al Concursului este disponibil oricarui solicitant, in mod gratuit, pe 

intreaga durata a concursului, in format electronic, prin accesarea paginii Organizatorului 

www.doralymall.ro., sau prin accesarea directa a paginii de facebook a organizatorului 

concursului  https://www.facebook.com/DoralyMall.Constanta . 

3.2. Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Concursul poate fi mediatizat in scopul informarii 

publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare si/sau cu rol informativ. 

Informatiile pe care astfel de materiale le pot contine vor fi interpretate in conformitate cu 

prevederile prezentului Regulament. 

3.3. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si/sau completa Regulamentul, modificarea 

urmand sa intre in vigoare la data publicarii respectivei modificari pe site-ul www.doralymall.ro 

si/sau pe pagina de facebook https://www.facebook.com/DoralyMall.Constanta  

Art. 4 - Dreptul de participare 

4.1. Se pot inscrie in vederea participarii la Concurs numai persoanele fizice cetateni romani 

(„Participantii") cu domiciliul sau resedinta in Romania si care, la data inscrierii, au implinit 

varsta de 18 ani.  
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4.2. Concurentii trebuie sa posteze o fotografie cu produsul dorit ca premiu, numele magazinului 

ce  comercializeaza acest produs, dar si dovada achizitionarii de produse din cadrul centrului 

comercial, alaturi de hastag-ul #concursdoralymall. 

4.3. Pot participa la concurs toate persoanele fizice ( cu varsta de peste 18 ani), care fac dovada 

achizitionarii de produse a caror valoare depaseste 100 lei din cadrul magazinelor ce isi 

desfasoara activitatea in incinta complexului comercial DORALY MALL.   

4.4. Se califica pentru participare persoanele care cumpara de minim 100 lei intr-o singura zi, 

dintr-unul sau din mai multe magazine din centrul comercial Doraly Mall, bonurile fiscale pot fi 

insumate pentru atingerea sumei minime de participare. 

4.3 Daca sunt castigatori cu nume fictive se va considera ca o tentativa de incalcare a 

regulamentului si vor fi descalificati. In acest caz Premiul se va acorda primei rezerve extrase. 

Daca se repeata procesul descris mai sus, Premiul se va acorda celei de a doua rezerve si tot asa. 

Se va extrage un maxim de doua (2) rezerve. Daca ambele rezerve sunt invalidate premiile  

 

4.4. Nu pot participa la Concurs angajaţii companiei S.C. Doraly Mall SRL, şi nici membrii familiilor 

tuturor acestora (copii , părinţi , fraţi/surori , soţ/soţie), exclus este si personalul din magazinele 

participante atat ei cat si membrii  familiilor acestora. 

Art. 5 - Premiile Concursului 

5.1 In cadrul Concursului vor fi acordate, conform mecanismului descris la Art.6 de mai jos 6 

premii, fiecare cu o valoare maxima de 300 lei TVA inclus. 

5.2 Valoarea totala a premilor oferite in cadrul campaniei este de 1800 Lei (TVA inclus). 

5.3 Castigatorii premiilor oferite in cadrul acestei campanii promotionale, nu au posibilitatea de a 

primi contravaloarea in bani sau in alte bunuri (cu exceptia celor  fotografiate de ei si postate pe 

pagina de facebook a Doraly Mall cu mentiunea #concursdoralymall). 

5.4 Premiile se pot revendica pana la data de 07.05.2016 inclusiv  

 

Art. 6 - Mecanismul desfasurarii Concursului 

 

6.1. Conditii privind inscrierea valabila in Concurs 

6.1.1. Pentru inscrierea valabila in vederea participarii la Concurs este necesara indeplinirea 

cumulativa a urmatoarelor conditii: 

(1) Participantul trebuie sa aiba drept de participare potrivit prevederilor Art. 4 ; 

(2) Inscrierea se va face exclusiv in perioada Concursului  mentionata la Art. 2.2 de mai jos; 



(3) Participantii trebuie sa posteze o fotografie cu produsul dorit, numele magazinului ce il 

comercializeaza si  hastag-ul #concursdoralymall  

(4) Sa achizitioneze produse din centrul comercial Doraly Mall a caror valoare cumulata sa 

depaseasca 100 lei si sa posteze imagini ale bonurilor fiscale alaturi de fotografia premiului  si 

hastag-ul #concursdoralymall . 

6.2  Desemnarea castigatorilor 

In fiecare zi de vineri din perioada descrisa la art 2.2, se vor extrage cu ajutorul www.random.org 

cate 2 (doi) castigatori alaturi de 2 rezerve (pozitiile 1 si 2 reprezinta castigatorii, iar pozitiile 3 si 4 

rezervele) . In cazul in care unul din castigatori este invalidat locul acestuia este luat de prima 

rezerva extrasa, daca se repeta situatia invalidarii se aplica prevederile art. 4.3 

6.4. Validarea castigurilor. 

Publicarea castigatorilor. 

Publicarea castigatorilor se va face pana cel tarziu ora 16:00 a zilei de sambata (16.04.2016, 

23.04.2016, 30.04.2016)  pe pagina https://www.facebook.com/DoralyMall.Constanta sub forma 

de postare. Organizatorul va contacta castigatorii prin metodele puse la dispozitie de participant 

in baza contului de facebook completat de catre acesta in momentul postarii. 

 

Astfel, pentru ca un Participant sa poata fi validat drept castigator al Concursului, este necesara 

indeplinirea tuturor urmatoarelor conditii: 

(1) Participantul are dreptul de a se inscrie in Concurs, potrivit prevederilor Art. 4; 

(2) Participantii care au fost desemnati castigatori vor fi contactati la numarul de telefon mobil, 

comunicat  in termen de 1 zi lucratoare de la extragere. In cazul in care Organizatorul din motive 

independente nu poate contacta castigatorul, participantul posibil castigator va fi invalidat. 

(3) In cazul in care potentialii castigatori contactati nu se prezinta in timp util la sediul 

organizatorului cu actul de identitate si bonurile fiscale pentru revendicarea premiului, acestia vor 

fi invalidati, urmand ca premiul sa fie acordat primei rezerve extrase. 

(4) Validarea, respectiv invalidarea rezervelor, se va face dupa criteriile mentionate mai sus. In 

cazul in care nici rezerva nominalizata pentru premiu nu poate fi validata, premiul va ramane in 

posesia organizatorului. 

http://www.random.org/
https://www.facebook.com/DoralyMall.Constanta


6.6. Intrarea in posesia premiilor 

Premiul va fi ridicat personal de catre castigator de la sediul organizatorului, dupa ce castigatorul 

va face dovada achizitionarii de produse din cadrul centrului comercial Doraly Mall, asa cum a fost 

mentionat la art 4.3 

Organizatorul isi rezerva dreptul de a nu mai oferi premiul in termenul indicat in acest 

regulament daca atat castigatorul de drept, cat si rezervele nu vor indeplini conditiile de validare 

sau nu isi vor revendica premiul. 

Orice eroare si/sau omisiune cu privire la datele personale furnizate Organizatorului nu atrage 

raspunderea acestuia, acuratetea datelor de contact furnizate de participanti fiind in 

responsabilitatea exclusiva a acestora. 

Organizatorul nu este responsabil nici in cazul in care un Participant desemnat castigator nu 

poate fi contactat din cauza numelui, adresei sau contului de pe care a postat. 

Organizatorul nu este responsabil de disponiblitatea fizica a produsului postat de catre 

castigator, cat si de disponibilitatea marimii acestui produs sau vrianta de culoare. 

Prin acceptarea premiului castigat, castigatorul este de acord ca numele, datele sale de 

identificare si/sau fotografia/imaginea sa sa poata fi facute publice si folosite in scopuri 

publicitare de catre Organizator în materiale tiparite, audio sau video fara ca acesta (castigatorul) 

sa emita pretentii financiare fata de organizator pentru realizarea acestor operatiuni precum si sa 

participe la toate activitatile promotionale organizate de catre Organizator, legate de aceasta 

loterie publicitara 

 

La primirea premiului castigatorului ii va fi solicitat sa semneze un proces-verbal de predare 

primire. Reclamatiile referitoare la premiul castigat ulterioare momentului semnarii procesului 

verbal de predare- primire nu vor fi luate in considerare de catre Organizator. 

Art. 7 - Taxe si impozite 

Organizatorul se obliga sa retina si sa vireze impozitul datorat pentru veniturile constand in 

premiile acordate castigatorilor cu cetatenie romana in conformitate cu prevederile art. 77 alin 

(4) din Codul Fiscal aprobat prin legea 571 din 22/12/2003, cu modificarile si completarile 

ulterioare, orice alte obligatii de orice alta natura, in legatura cu acestea, fiind in sarcina exclusiva 

a castigatorilor. 

 



Art. 8 - Limitarea răspunderii 

8.1. Organizatorii sunt indreptatiti sa ia toate masurile necesare in caz de tentative de frauda a 

sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestei campanii. 

8.2. In eventualitatea unei dispute asupra validitatii unei intrari in cadrul acestui concurs, decizia 

comisiei este definitiva. 

8.3. Eventualele contestatii vor fi luate in considerare daca vor fi formulate in maxim o zi de la 

publicarea de catre Organizator a castigatorului. Orice contestatii sosite dupa aceasta data nu vor 

fi luate in considerare. 

8.4. Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru: 

1. Eventualele dispute legate de drepturile asupra numelor conturilor de facebook dupa care s-a 

facut postarea. 

2. Nicio eroare in datele furnizate de catre castigatori; acuratetea datelor de contact nu atrage 

raspunderea organizatorului, fiind in responsabilitatea exclusiva a participantilor. Ca atare acesta 

nu are nici un fel de obligatie in cazul furnizarii de catre participanti a unor date eronate care au 

dus la imposibilitatea trimiterii in conditii normale a premiului, la imposibilitatea identificarii unui 

castigator. 

4. Organizatorul nu va fi responsabil pentru imposibilitatea unui castigator de a intra in posesia 

premiului dorit 

5. Organizatorul nu va fi responsabil pentru intarzierile in livrarea/inmanarea premiilor cauzate de 

intarzieri in prestarea serviciilor de catre furnizorii acestuia; 

6. Reclamatiile referitoare la premiul castigat, ulterioare momentului semnarii procesului verbal 

de predare-primire nu vor fi luate in considere de catre Organizator; 

7. Circumstante care se pot  datora unor schimbari de legislatie care sa influenteze derularea si 

implementarea competitiei (precum deciziile adoptate de autoritatile civile, regimul de razboi, 

catastrofele naturale si alte evenimente similare), castigurile obtinute in urma competitiei, 

valoarea acestora, functia acestora, conditiile de acordare a acestora si/sau distribuirea acestora. 

8.  Participantii accepta cu titlu definitiv toate deciziile adoptate de Organizator in privinta 

castigatorilor, precum si a calendarului ulterior al competitiei sau a altor schimbari legate de 

implementarea competitiei. Organizatorul are dreptul de a descalifica orice participant care nu 

respecta regulile competitiei sau in privinta caruia exista dovezi de comportament incorect sau de 

sabotaj de orice tip la adresa competitiei. Participantii se obliga, de asemenea, sa puna la 

dispozitia organizatorului toate datele de contact relevante, (numele, prenumele, adresa si 

numarul de telefon mobil). 



Art. 9 - Prelucrarea datelor personale 

Prin inscrierea si participarea la Concurs, Participantii declara ca sunt de acord cu 

prevederile prezentului Regulament. De asemenea, sunt de acord ca datele lor personale sa intre 

in baza de date a S.C. Doraly Mall SRL., sa fie prelucrate si utilizate de acesta (personal ori prin 

imputernicit) in scopuri precum: inmanarea premiilor castigatorilor, inregistrarea si validarea 

castigatorilor concursului, realizarea de rapoarte statistice cu privire la consumatori, activitati de 

marketing direct precum informarea persoanelor incluse in baza de date a S.C. Doraly Mall SRL 

prin diverse mijloace de comunicare (posta, e-mail, SMS sau alte mijloace de comunicare permise 

prin lege) cu privire la alte actiuni desfasurate in viitor de catre Organizator, trimiterea catre 

participant de diverse materiale publicitare, informative si/sau obiecte promotionale si/sau 

mostre, daca acestia sunt de acord.. S.C Doraly Mall SRL. este inregistrat ca operator de date cu 

caracter personal sub nr. 19375 la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu 

Caracter Personal in conformitate cu Legea nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire 

la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date ("Legea 677/2001"). 

Organizatorul se obliga ca datele personale sa nu fie difuzate catre terti cu exceptia 

imputernicitilor sai si a societatilor din grupul Organizatorului. 

Prin inscrierea la acest Concurs, participantii sunt de acord cu prevederile prezentului 

Regulament si sunt de acord ca, in cazul in care vor castiga, numele si localitatea de resedinta sa 

fie facute publice si folosite in scopuri publicitare, fara alte obligatii sau plati. La cererea scrisa, 

semnata si datata a persoanei respective, adresata Departamentului de Marketing al SC Doraly 

Mall SRL, la adresa de email office@doralymall.ro sau la sediul din Constanta, Bd Aurel Vlaicu FN, 

in mod gratuit, SC Doraly Mall SRL, va confirma utilizarea datelor care o privesc sau va inceta orice 

prelucrare a acestora. De asemenea, S.C. Doraly Mall SRL va rectifica, actualiza, bloca, sterge sau 

transforma in date anonime pe toate acelea a caror folosire nu este conforma dispozitiilor Legii 

nr. 677/2001. 

Organizatorul se obliga sa respecte prevederile Legii nr. 677 /2001, privind protectia datelor 

personale ale Participantilor stocate pe durata Concursului si ulterior acestuia. Ca atare, 

Organizatorul se angajeaza sa pastreze confidentialitatea datelor personale ale Participantilor la 

Concurs si sa le utilizeze conform legislatiei in vigoare. 

Participantilor la Concurs le sunt garantate drepturile prevazute de Legea 677/2001 privind 

protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter parsonal si libera circulatie a 

acestor date si in special cele cu privire la: 

- dreptul de acces la date potrivit caruia orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la 

Organizator, la cerere si in mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele 

care ii privesc sunt sau nu sunt prelucrate de catre Organizator. 
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- dreptul de opozitie potrivit caruia persoana vizata are dreptul de a se opune in orice moment, 

din motive intemeiate si legitime legate de situatia sa particulara, ca datele care o vizeaza sa fac 

obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare. 

- dreptul de interventie asupra datelor potrivit caruia orice persoana vizata are dreptul de a 

obtine de la Organizator, la cerere si in mod gratuit: 

a) dupa caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este 

conforma legii, in special a datelor incomplete sau inexacte; 

b) dupa caz, transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma legii; 

c) realizarea notificarii catre terte persoane carora le-au fost dezvaluite datele, a oricarei 

operatiuni efectuate conform lit. a) sau b), daca o asemenea notificare nu se dovedeste 

imposibila sau nu presupune un efort disproportionat fata de interesul legitim care ar putea fi 

lezat. 

La cererea expresa a oricaruia dintre Participanti, Organizatorul va asigura acestuia exercitarea 

oricaruia dintre drepturile prevazute in acest articol. Pentru exercitarea acestor drepturi, 

participantii inscrisi la Concurs vor trimite Organizatorului pe adresa Sos. Mangaliei 84, 

Constanta, Doraly Mall – ADMINISTRATIE o cerere intocmita in forma scrisa, datata si semnata. 

Art. 10 - Incetarea / Intreruperea Concursului. Forta majora 

Concursul poate inceta inainte de implinirea perioadei prevazute in cazul producerii unui 

eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive 

independente de vointa sa, de a asigura desfasurarea in bune conditii a Concursului. 

Forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi prevazut, controlat sau remediat de 

catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa 

si a carui aparitie il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate 

prin Regulament. 

Art. 11 - Imposibilitatea ridicarii premiilor 

In cazul in care oricare dintre castigatorii Concursului se afla in imposibilitate de a se deplasa, 

predarea premiului se va face unei persoane imputernicite prin procura notariala speciala pentru 

acest lucru. Organizatorul este absolvit de orice raspundere decurgand din acordarea premiului 

respectivei persoane imputernicite prin procura notariala, precum si de plata oricaror despagubiri 

sau solutionarea oricaror reclamatii legate de aceasta. 



Art. 12 - Litigii 

Eventualele litigii aparute intre Organizator si Participantii cu privire la orice aspect legat de 

desfasurarea Concursului se vor solutiona pe cale amiabila, iar in cazul in care aceasta nu va fi 

posibila, litigiile vor fi solutionate in instantele judecatoresti romane competente din municipiul 

Constanta. 

Eventualele reclamatii legate de derularea Concursului se pot trimite pe adresa Organizatorului 

in termen de maxim 1 zi de la publicarea de catre Organizator a castigatorului . Dupa expirarea 

acestui termen, Organizatorul nu va mai lua in considerare nicio reclamatie.  

 

Art. 13 - Alte Clauze 

Deciziile Organizatorului privind Concursul sunt finale si aplicabile tuturor Participantilor. 

Premiile neacordate vor ramane in posesia Organizatorului care poate dispune liber de acestea 

in maniera pe care o va considera necesara sau potrivita intereselor sale. 

Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a 

sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile pe care le 

implica organizarea si desfasurarea Concursului. 

 

ORGANIZATOR, 

S.C. Doraly Mall SRL 


