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REGULAMENTUL	CAMPANIEI	PROMOTIONALE	
“Castiga	invitatii	la	meciul	Universtiatea	Craiova	-	AC	Milan”	21-24	iulie	2017	

	
	
	
SECTIUNEA	1.	ORGANIZATOR	
1 Campania	 promotionala	 “Castiga	 invitatii	 la	 meciul	 Universtiatea	 Craiova	 -	 AC	 Milan	 ”	

(denumita	in	cele	ce	urmeaza	„Campania”)	este	organizata	in	numele	si	de	catre	Gambling	
Malta	 Limited,	 societate	 înființata	 si	 funcționând	 in	 conformitate	 cu	 legile	 din	Malta,	 cu	
sediul	 in	 Flat	 B8,	 The	 Atrium,	 West	 Street,	 Msida,	MSD	 1731,	 Malta,	 având	 numărul	 de	
înregistrare	C43209	(27.12.2007)	reprezentata	legal	de	către	d-na	Olga	Finkel,	(denumita	in	
continuare	”Organizator”	sau	“Betano”),.	
	

	
	

1.1 Prin	 simpla	 participare	 la	 Campania	 promotionala,	 se	 prezuma	 ca	 Participantii	 accepta	
neconditionat	termenii	si	conditiile	prezentului	Regulament	de	organizare	si	desfasurare	al	
acestei	Campanii	Promotionale	(denumit	in	continuare	“Regulamentul	”).	

	
1.2 Pentru	 aducerea	 la	 cunostinta	 publicului,	 Regulamentul	 este	 disponibil	 in	 mod	 gratuit	

oricarei	persoane	interesate,	pe	pagina	oficiala	de	Facebook		Betano,	pe	intreaga	perioada	
de	desfasurare	a	Campaniei	promotionale.	

	
1.3 Betano,	 in	 calitate	 de	 Organizator,	 isi	 rezerva	 dreptul	 de	 a	 modifica	 sau	 schimba	

Regulamentul,	 urmând	 ca	 aceste	modificari	 sa	 intre	 in	 vigoare	 dupa	o	 zi	 de	 la	 anunțarea	
participanților	 in	 acest	 sens	 pe	 pagina	 oficiala	 de	 Facebook	 Betano	
(https://www.facebook.com/ro.betano/)		

	
SECTIUNEA	2.	LOCUL	DE	DESFASURARE	AL	CAMPANIEI	PROMOTIONALE	
	2.1	Campania	promotionala	este	organizata	si	se	va	desfasura	online	pe	pagina	de	Facebook	a	

Organizatorului	,	anume:	https://www.facebook.com/ro.betano/	
			
SECTIUNEA	3.	DURATA	CAMPANIEI	PROMOTIONALE		
3.1	Campania	promotionala	se	va	desfasura	in	perioada	21	iulie	2017-24	iulie	2017,	pana	la	ora	

14:00,	 exclusiv	 pe	 pagina	 de	 Facebook	 a	 Organizatorului	 cu	 respectarea	 prezentului	
Regulament.	Dupa	 incetarea	duratei	Campaniei	promotionale,	 chiar	 in	 situatia	 in	 care	ar	 fi	
indeplinite	 conditiile	 mentionate	 in	 prezentul	 Regulament	 participarea	 la	 Campania	
promotionala	 „Castiga	 invitatii	 la	 meciul	 Universtiatea	 Craiova	 -	 AC	 Milan”	 nu	 mai	 este	
permisa.		

	
SECTIUNEA	4.	DREPTUL	DE	PARTICIPARE				
	
4.1 La	aceasta	Campanie	promotionala	poate	participa	orice	persoana	 fizica	care	 indeplineste	
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urmatoarele	conditii:		
a)	Are	varsta	de	peste	18	ani	impliniti;	
b)	Are	domiciliul	sau	resedinta	in	Romania;	

4.2	Nu	pot	participa	 la	 acest	 concurs,	 chiar	daca	 indeplinesc	prevederile	 art.	 4.1.	de	mai	 sus,	
angajații	Betano	,	sau	persoanele	care		care	au	regim	de	colaborator	al	acestora.	

	
SECTIUNEA	5.	MECANISMUL	CAMPANIEI	SI	DESEMNAREA	CASTIGATORILOR	 	
	
5.1.	Pentru	a	se	inscrie	la	aceasta	Campanie,	participantii	(persoane	fizice)	trebuie:	

5.1.1 Sa	 raspunda	 corect	 la	 intrebarea	 	 afisata	 pe	 pagina	 de	 Facebook	 Betano	 Ro	
https://www.facebook.com/ro.betano/,	la	alegerea	Organizatorului.		

5.2 Organizatorul	 isi	 rezerva	 dreptul	 de	 a	 descalifica	 participantii	 care	 lasa	 comentarii	 cu	
continut	 ofensator,	 care	 imita	 acte	 de	 violenta,	 au	 un	 caracter	 ofensator	 sau	 prezinta	
nuditate	și	să	elimine	de	pe	pagina	astfel	de	comentarii	

5.3 Premiul	 va	 fi	 acordat	 prin	 tragere	 la	 sorţi,	 la	 care	 participa	 toate	 persoanele	 care	 au	
furnizat	raspunsuri	corecte	pe	durata	campaniei.	Extragerea	care	va	avea	loc	in	data	de		24	
iulie		2017,	dupa	incheierea	perioadei	de	inscriere,		fiind	organizata	prin	intermediul	unui	
soft	 online.	 Se	 vor	 extrage	 5	 	 castigatori	 si	 trei	 rezerve	 folosind	 softul	 online	
www.random.org.	Organizatorul	nu	poate	fi	facut	responsabil	de	catre	terte	persoane	cu	
privire	 la	 raspunsurile	 postate,	 situatie	 in	 care	 responsabilitatea	 revine	 strict	
participantului.	

5.4 Toti	participantii	 care	 indeplinesc	 cumulativ	 conditiile	 de	 la	 sectiunea	4	 si	 5.1.	 	 vor	 intra	
intr-o	 tragere	 la	 sorti	 avand	 ca	 premii	 invitatii	 duble	 la	 meciul	 de	 fotbal	 Universitatea	
Craiova	–	AC	Milan,	care	se	va	disputa	la	data	de	27	iulie	2017,	pe	stadionul	din	Drobeta	
Turnu	Severin.			

5.5 La	tragerea	la	sorti	vor	fi	desemnati	5	castigatori	si	3	(trei)	rezerve,	ordinea	acestora	fiind	
data	 de	 cea	 a	 extragerii	 (primul	 nume	 extras,	 este	 castigatorul,	 urmat	 de	 3	 rezerve).	 In	
cazul	 in	 care	 un	 castigator	 nu	 poate	 fi	 contactat	 in	 termen	 de	 o	 zi	 lucratoare	 de	 la	
extragere,	se	va	apela	la	rezerve,	in	ordinea	extragerii,	situatie	in	care	castigatorul	initial	isi	
va	 pierde	 orice	 drept	 asupra	 premiului.	 In	 cazul	 in	 care	 niciun	 castigator	 nu	 va	 putea	 fi	
contactat	 de	 Organizator	 in	 termenul	 mentionat,	 premiile	 vor	 ramane	 in	 posesia	
Organizatorului.	

5.6 	Prin	 participarea	 la	 concursul	 “	 Castiga	 invitatii	 la	 meciul	 Universtiatea	 Craiova	 -	 AC	
Milan”,	participantul	este	de	acord	ca	datele,	comentariile	și	imaginea	sa	sa	fie	folosita	in	
eventuale	 postari	 Betano	 pagina	 sa	 de	 Facebook	 pe	 o	 perioada	 de	 6	 luni	 de	 la	 data	
incetarii	campaniei	

	
SECTIUNEA	6.	PREMIILE	CAMPANIEI			
6.1.	In	cadrul	Campaniei	se	va	tine	o	tragere	la	sorti	printr-un	soft	online.	
	
6.1.2.	 Premiile	 campaniei	 sunt	 5	 invitatii	 de	 2	 persoane,	 insemnand	 10	 bilete	 la	 Tribuna	 1	 a	

stadionului	 unde	 are	 loc	 meciul,	 valoarea	 unitara	 a	 biletelor	 fiind	 de	 18	 euro,	 net	 (TVA	
inclus).	Biletele	sunt	valabile	doar	pentru	meciul	Universitatea	Craiova	-	AC	Milan	din	data	
de	27	iulie	2017		 	
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6.2.	Castigatorii	premiilor	oferite	in	cadrul	acestei	campanii	promotionale	nu	au	posibilitatea	de	
a	 primi	 contravaloarea	 in	 bani	 sau	 in	 alte	 bunuri	 a	 premiilor	 si	 nici	 nu	 pot	 schimba	
caracteristicile	acestora.	

	
6.3.	Pentru	a	intra	in	posesia	premiului,	fiecare	castigator	trebuie	sa		furnizeze	Organizatorului	

datele	sale	de	contact,	copie	carte	de	 identitate	/	CNP	si	numarul	de	telefon.	 In	momentul	
ridicarii	premiilor,	castigatorul	va	fi	legitimat	si	va	avea	obligatia	de	a	completa	si	semna	un	
proces	verbal	de	predare-primire	a	premiului.	
	

6.4.	Acordarea	premiilor	poate	fi	un	eveniment	public.	Acceptarea	premiului	de	catre	castigator	
presupune	 implicit	 obtinerea	 acordului	 acestuia	 ca	 numele,	 adresa	 si	 poza	 sa	 fie	 facute	
publice	si	folosite	in	materiale	audio,	foto	si	video	de	catre	BETANO.	

	
6.5.	 In	 cazul	 in	 care	 un	 castigator	 nu	 poate	 fi	 contactat	 in	 termen	 de	 o	 zi	 lucratoarae	 de	 la	

extragere,	se	va	apela	la	rezerve,	in	ordinea	extragerii,	situatie	in	care	castigatorul	initial	 isi	
va	pierde	orice	drept	asupra	premiului.	In	cazul	in	care	niciun	castigator,	inclusiv	cel	stabilit	
din	rândul	rezervelor	nu	va	putea	fi	contactat	de	Organizator	in	termen	o	zi	lucratoare	de	la	
extragere,	premiile	vor	ramane	in	posesia	Organizatorului.	

	
6.6.	Organizatorul	prin	intermediul	agentiei	nu	isi	asuma	raspunderea	pentru	situatiile	in	care	

participantul	la	campania	promotionala	nu	poate	intra	in	posesia	premiului.		
	
SECTIUNEA	7.	TAXE	SI	IMPOZITE	
7.1.	Partile	iau	act	de	faptul	ca,	in	conformitate	cu	prevederile	Codului	fiscal,	veniturile	obtinute	

de	castigatorii	premiilor	care	au	o	valoare	de	peste	600	lei	sunt	impozabile.		
	

		
SECTIUNEA	8.	INCETAREA	/	INTRERUPEREA	CAMPANIEI	
8.1.	Campania	va	putea	fi	 intrerupta	/	 incetata	 inainte	de	termen	doar	 in	caz	de	forta	majora	

sau	 printr-o	 decizie	 a	 Organizatorului	 determinata	 de	 imposibilitatea	 de	 a	 o	 continua	 din	
motive	independente	de	vointa	sa.	In	situatia	aparitiei	vreunuia	din	aceste	cazuri,	Betano	va	
anunta	participantii	pe	pagina	de	Facebook	Betano	Ro	in	cel	mai	scurt	timp	posibil	de	noile	
circumstante.	

	
8.2.	 Situatiilor	 avute	 in	 vedere	 la	 pct.	 8.1	 le	 sunt	 asimilate	 si	 hotarari	 ale	 instantelor	

judecatoresti	 precum	 si	 acte	 ale	 autoritatilor	 publice	 competente,	 cu	 impact	 asupra	
Campaniei.	

	
8.3	 In	situatiile	avute	 in	vedere	 la	pct.	8.1	si	pct.	8.2,	Organizatorul	nu	mai	are	nicio	obligatie	

catre	participanti	cu	privire	la	returnarea	unei	sume	banesti	cu	titlu	de	despagubire	sau	alte	
asemenea.	

	
SECTIUNEA	9.	LITIGII	
9.1.	Eventualele	litigii	aparute	intre	Organizator	si	Participanti	cu	privire	la	orice	aspect	legat	de	

desfasurarea	Campaniei	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	Bucuresti.		



4	
	

	
9.2.Eventualele	 reclamatii	 legate	 de	 derularea	 Campaniei	 se	 vor	 putea	 trimite	 la	 urmatoarea	

adresa:	Bucuresti,	 Sectorul	4,	 Splaiul	Unirii	nr.	4,	 Sitraco	Center,	Bloc	B3,	Scara	3,	Etajul	4,	
Biroul	4.3	 in	 termen	de	maxim	2	 saptamani	de	 la	data	 incheierii	 Campaniei.	Dupa	aceasta	
data,	Organizatorul	nu	va	mai	lua	in	consideratie	nicio	contestatie.	

9.3.	Legea	aplicabila	este	legea	romana.	
	
SECTIUNEA	10.	PRELUCRAREA	DATELOR	PERSONALE	
10.1	Tuturor	participantilor	 la	Campanie	le	sunt	garantate	drepturile	in	conformitate	cu	Legea	

nr.	 677/2001.	 Datele	 participantilor	 la	 Campanie	 vor	 fi	 introduse	 in	 baza	 de	 date	 de	
consumatori	 ai	 produselor/serviciilor	 Betano.	 Scopurile	 constituirii	 acesteia	 sunt:	
desemnarea	 castigatorilor	 acestei	 promotii,	 realizarea	 de	 rapoarte	 statistice	 cu	 privire	 la	
clientii	 de	 produse	 si	 servicii	 Betano,	 informarea	 acestora,	 prin	 diverse	 mijloace	 de	
comunicare	(posta,	e-mail,	 telefon,	SMS)	cu	privire	 la	prezenta	promotie	sau	 la	alte	actiuni	
desfasurate	in	viitor.	

10.2	Fiecare	participant	la	promotie	este	de	acord	cu	privire	la	folosirea	datelor	sale	personale	
de	catre	Betano	in	scop	de	marketing	si	are	dreptul	de	a	solicita	excluderea	din	baza	de	date	
a	Betano,	adresand	o	cerere	scrisa	catre	Organizator,	la	adresa	Bucuresti,	Sectorul	4,	Splaiul	
Unirii	nr.	4,	Sitraco	Center,	Bloc	B3,	Scara	3,	Etajul	4,	Biroul	4.3.		

	10.3	 La	 cererea	 participantilor,	 adresata	 in	 scris	 Organizatorului,	 acesta	 prin	 intermediul	
agentiei	se	obliga:	

-	 sa	 confirme	 solicitantului	 daca	 prelucreaza	 sau	 nu	 datele	 sale	 personale,	 in	 mod	 gratuit,	
pentru	o	solicitare	pe	an;	

-	sa	rectifice,	sa	actualizeze,	sa	blocheze,	sa	stearga	sau	sa	transforme	in	date	anonime,	in	mod	
gratuit,	datele	a	caror	prelucrare	nu	este	conforma	cu	prevederile	Legii	nr.	677/2001	privind	
protectia	persoanelor	cu	privire	la	prelucrarea	datelor	cu	caracter	personal	si	libera	circulatie	
a	acestor	date;	

-	sa	inceteze	in	mod	gratuit	prelucrarea	datelor	cu	caracter	personal	ale	solicitantului.	
10.4	 Betano	 prelucreaza	 date	 cu	 caracter	 personal	 in	 conformitate	 cu	 Legea	 677/2001,	 in	

calitate	 de	 operator	 date	 personale,	 sub	 notificarea	 cu	 nr.	 16842	 si	 16849,	 transmisa	 la	
Autoritatea	 Nationala	 de	 Supraveghere	 a	 Prelucrarii	 Datelor	 cu	 Caracter	 Personal.	 Betano		
prin	 intermediul	 agentiei	 se	 angajeaza	 sa	 pastreze	 confidentialitatea	datelor	 personale	 ale	
participantilor/castigatorilor	la	prezenta	Campanie	si	sa	le	utilizeze	numai	in	conformitate	cu	
prezentul	Regulament	Oficial	 si	 legislatia	aplicabila	 in	vigoare.	Participantii	 la	campanie	au,	
conform	 Legii	 677/2001,	 urmatoarele	 drepturi:	 dreptul	 la	 informare	 (art.	 12),	 dreptul	 de	
acces	 la	 date	 (art.	 13),	 dreptul	 de	 interventie	 asupra	 datelor	 (art.	 14),	 dreptul	 de	 opozitie	
(art.	15),	dreptul	de	a	nu	fi	supus	unei	decizii	 individuale	(art.	17)	si	dreptul	de	a	se	adresa	
justitiei	(art.	18).	

	
SECTIUNEA	11.	RASPUNDEREA	
11.1.	 Organizatorul	 va	 acorda	 premiile	 persoanelor	 validate	 in	 conformitate	 cu	 prevederile	

prezentului	Regulament	Oficial.		
	

Organizator,	
Gambling	Malta	Limited	


