
 
REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOTIONALE 

  “ DAR din calenDAR” 
01.12.2020 – 24.12.2020 

 
Prezentul regulament are scopul de a informa cu privire la desfasurarea Campaniei initiata de 
Organizator si se adreseaza unei anumite categorii de participanti (anume desemnata de 
Organizator), reprezentand o serie de reguli ce trebuie respectate in cadrul desfasurarii acestei 
activitati: 
 

CAPITOLUL 1. ORGANIZATOR 
 
1.1 Organizatorul campaniei “DAR din calenDAR” (denumita în cele ce urmează „Campania”) 
este  SHOPPING CITY TIMISOARA SRL, cu sediul social in Bucuresti, Calea Floreasca 169 A, Floreasca 
169, etajul 5, sectiunea A5.1, biroul nr 21, sector 1, Romania, inregistrata la Registrul comertului sub Nr. 
J40/7313/2012, C.U.I. RO 30356345, reprezentata prin Iulian-Ioan Rusu in calitate de Mandatar.( (denumită 
în cele ce urmează “Organizatorul”). 

 
1.2 Pe perioada Campaniei Promotionale, Organizatorul va desfasura urmatoarele activitati: 

a) preia prin intermediul website-ului SOPPING CITY TIMISOARA www. 
shoppingcitytm.ro cadrul procesului de inregistrare cont online, urmatoarele date cu 
caracter personal: numele, prenumele, adresa de e-mail, necesare inscrierii acestor 
participanti in Campanie; 

b) contacteaza castigatorii Campaniei Promotionale, via e-mail, pentru notificarea 
castigarii premiilor in vederea revendicarii acestora de la Info Point  SHOPPING CITY 
TIMISOARA 

 
1.4 Pe perioada Campaniei Promotionale, Organizatorul va desfasura urmatoarea activitate: 

a) preda castigatorilor premiile obtinute in cadrul Campaniei Promotionale, dupa validarea 
si identificarea acestora in conditiile stabilite prin Regulament, in baza unui proces 
verbal de predare-primire. 

 
1.5 Concursul se va derula conform prezentului regulament (denumit in cele ce urmeaza 

„Regulamentul”) obligatoriu pentru toti participantii. Organizatorul isi rezerva dreptul de a 
modifica Regulamentul pe parcursul derularii Campaniei Promotionale, dar nu inainte de a 
anunta publicul. 

 
1.6 Pentru aducerea la cunostinta publicului, Regulamentul este intocmit si este disponibil, in 

orice moment si in mod gratuit, oricarei persoane interesate, prin accesarea website-ului 
www.shoppingcitytm.ro si a paginii concursului “DAR din calenDAR!” (”Concursul”), precum 
si in formatul tiparit la sediul Organizatorului, la Info Point SHOPPING CITY TIMISOARA 
disponibil pe intreaga perioada de desfasurare a Campaniei Promotionale, respectiv 1 
decembrie-23 decembrie 2020, de luni pana duminica, intre orele 10:00 - 21:00 si 24 
decembrie, in intervalul orar 10:00-20:00.   

 
CAPITOLUL 2. DURATA SI LOCUL DE DESFASURARE A CAMPANIEI PROMOTIONALE 
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2.1 Concursul se va desfasura pe intregul teritoriu al Romaniei, in mediul online prin accesarea 
website-ului www.shoppingcitytm.ro 

 
2.2 Concursul va incepe la data de 1 decembrie 2020, ora 10:00:00, si se va incheia la data de 24 

decembrie 2020, ora 16:00:00. 
  
2.3 Toate premiile acestei Campanii Promotionale trebuie sa fie revendicate in conformitate cu 

prevederile prezentului Regulament, in caz contrar acele premii nerevendicate ori necastigate 
din cadrul promotiei nu mai sunt datorate de catre Organizator. 

 
CAPITOLUL 3. DREPTUL DE PARTICIPARE 

 
3.1 Pot participa la Concursul doar persoanele fizice, avand varsta de 18 ani implinita pana la 

data de 1 decembrie (inclusiv) si domiciliul sau resedinta in Romania. 
 
3.2 Accesarea paginii de campanie in vederea participarii la Campanie implica cunoasterea si 

acceptarea integrala, expresa si neechivoca a prezentului Regulament, precum si a Termenilor 
si Conditiilor si a Politicii de Confidentialitate a website-ului care gazduieste Campania, www. 
shoppingcitytm.ro 

 
3.3 In cazul in care castigatorul unuia dintre premii este lipsit de capacitate de exercitiu (totala ori 

partiala) datorita exclusiv altor cauze decat lipsa varstei implinite de 18 ani la data inceperii 
Campaniei Promotionale, acesta este indreptatit sa intre in posesia premiului prin intermediul 
curatorului sau legal, care va semna in numele castigatorului procesul verbal de predare-
primire a premiului, cat si o declaratie prin care Organizatorul 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. 

 
3.4 Predarea premiilor poate fi un eveniment public. Participarea la aceasta Campanie presupune 

acceptul castigatorilor referitor la faptul ca, in baza acordului lor expres liber exprimat in scris, 
numele, prenumele pot fi facute publice si folosite in pentru a face publica premierea si 
asocia cu SHOPPING CITY TIMISOARA, insa doar in legatura cu prezenta Campanie si fara a 
prejudicia imaginea ori drepturile acestora. Cesiunea si utilizarea de catre Organizator a 
acestor materiale se va face fara niciun fel de plata suplimentara pentru castigatori. 
Castigatorii premiilor vor semna o declaratie scrisa in acest sens cu ocazia semnarii procesului 
verbal de predare-primire a premiului, nefiind restrictionati in exprimarea acestui accept ori a 
refuzului in niciun fel, neexistand nicio conditionare in validarea premiului sau intrarii in 
posesia acestuia. 

 
3.5 Este mandatoriu ca participantii in Concursul sa fie utilizatori unici. Participantii care se vor 

inregistra in vederea castigarii mai multor premii in aceeasi zi in website vor fi descalificati, 
pierzand orice drept de revendicare a premiului sau premiilor castigate prin conturi duplicat.  

 
3.6 Datele de inregistrare ale participantilor trebuie sa fie valide. Participantii care se inregistreaza 

la concurs cu date invalide (nume incorect, adresa mail incorecta) vor fi descalificati. 
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CAPITOLUL 4. MODUL DE DESFASURARE A CAMPANIEI PROMOTIONALE 
 
4.1  Pentru a participa la Concurs, utilizatorul trebuie:  
 

a) sa acceseze website-ul SHOPPING CITY TIMISOARA www.shoppingcitytm.ro sau 
direct pagina (www.shoppingcitytm.ro/dar-din-calendar), in perioada de desfasurare 
a Campaniei indicata la Capitolul 2 art. 2.2; 

b) sa completeze datele solicitate de catre origanizator in vederea participarii la Campanie 
(nume, prenume, adresa e-mail); 

c)  sa confirme ca are peste 18 ani si ca este de acord cu Regulamentul Campaniei.  
d) sa intre in sectiunea de calendar cu surprize si sa descopere daca ziua in care a accesat 

calendarul este una norocoasa; 
e) click pe ziua in care a accesat calendarul - participantului i se va afisa o fereastra de tip 

pop-up in care i se va prezenta surpriza zilei. Participantul are dreptul sa refuze surpriza 
zilei (caz in care aceasta este realocata catre un alt participant ulterior) sau sa o accepte 
(caz in care aceasta va fi confirmata si i se va trimite participantului un e-mail de 
confirmare, impreuna cu detaliile legate de ridicarea premiului/surprizei).  

f) Participantul in campanie trebuie sa tina cont de faptul ca premiile si surprizele din 
campanie au stoc limitat. In cazul in care intr-o anumita zi s-a epuizat stocul premiilor si 
surprizelor alocate, participantului ii va aparea mesajul – „Moșul a terminat cadourile pe 
ziua de azi, dar a pregătit mai multe pentru mâine! Încearcă și mâine! Te așteaptăm cu 
noi surprize!”.  Acesta poate participa in zilele urmatoare pentru a descoperi surprizele 
si premiile din calendar aferente acelor zile.  

g) Participantul trebuie sa tina cont ca poate castiga un sigur premiu sau supriza pe zi. In 
caz contrar se vor aplica prevederile art. 3.5  

h) Principalele componente si elemente vizuale ale campaniei sunt reprezentate grafic in 
Anexa 1 a acestui document.  

 
4.2 Un participant poate revendica premiul/surpriza castigata in felul urmator: 
 

a) sa acceseze website-ul SHOPPING CITY TIMISOARA sau direct pagina (www. 
shoppingcitytm.ro/dar-din-calendar), in perioada de desfasurare a Campaniei 
indicata la Capitolul 2 art. 2.2; 

b) sa completeze datele solicitate de catre origanizator in vederea participarii la Campanie 
(nume, prenume, adresa e-mail); 

c) sa confirme ca are peste 18 ani si ca este de acord cu Regulamentul Campaniei.  
d) sa intre in sectiunea de calendar cu surprize si sa descopere daca ziua in care a accesat 

calendarul este una norocoasa; 
e) click pe ziua in care a accesat calendarul - participantului i se va afisa o fereastra de tip 

pop-up in care i se va prezenta surpriza zilei. Participantul are dreptul sa refuze surpriza 
zilei (caz in care aceasta este realocata catre un alt participant ulterior) sau sa o accepte 
(caz in care aceasta va fi confirmata si i se va trimite participantului un e-mail de 
confirmare, impreuna cu detaliile legate de ridicarea premiului/surprizei). 

f) In urma primirii mail-ului de confirmare să se prezinte cu acesta, in format electronic, la 
Info Point SHOPPING CITY TIMISOARA, in termenul indicat in cadrul mail-ului.  
 
 

http://www.shoppingcitytm.ro/


4 
 

Astfel ca este mandatoriu ca revendicarea premiilor sa aiba loc doar in baza mesajului 
oficial primit via e-mail din partea Organizatorului si doar in termenul indicat. 
Neprezentarea in termenul indicat atrage dupa sine anularea premiului castigat.  
Programul biroului Info Point SHOPPING CITY TIMISOARA este urmatorul: 10.00 – 
21:00. Programul Info Point poate suferi restrictii si modificari in functie de deciziile 
autoritatilor. 

 
 

CAPITOLUL 5. PREMIILE CAMPANIEI SI ACORDAREA ACESTORA 
 
5.1 In cadrul Campaniei “DAR din calenDAR” premiile oferite de Organizator si valoarea lor 

sunt: 
 
PREMII ACORDATE IN CADRUL CAMPANIEI: 
 

 
Nr. 
crt. Denumire Premiu Denumire 

Brand/Magazin Cantitate Totala 

 
Valoare Individuala Lei 

Premiu/Bucata (fara 
TVA) 

 

Valoare Totala Lei 
(inclus TVA) 

1 15 VOUCHERE 30% CCC 15 30% REDUCERE  
2 Seturi papuci+portfard Benvenuti 4 39 156 
3 Voucher 20% reducere 

C&A C&A 100 20% REDUCERE  

4  Douglas Aqua set  Douglas 10 19 190 
5 Voucher 20% reducere 

C&A C&A 100  20% REDUCERE  

6  Masca Personalizata 
Craciun 

Shopping City 
Timisoara 300 5.9 1.770 

7 VOUCHERE 30%  CCC 15 30% REDUCERE  
8 Voucher 20% reducere 

C&A C&A 100  20% REDUCERE  

9  Douglas Aqua set  Douglas  10 19 190 
10 Voucher 30 RON, la 

cumparaturi de 100 RON Meli Melo 30 30 600 

11 Masca Personalizata 
Craciun 

Shopping City 
Timisoara 300 5.9 1.770 

12 Seturi Benvenuti 
papuci+portfard Benvenuti 4 39 156 

Total   
 
5.2 Castigatorii surprizelor si premiilor vor primi automat, dupa ce au acceptat premiul prin 

apasarea butonului „Yeey, vreau premiul!”, e-mail de confirmare a acestuia. In urma primirii 
mail-ului de confirmare castigatorii trebuie sa se prezinte cu acesta, in format electronic, la 
Info Point SHOPPING CITY TIMISOARA, pana cel mai tarziu pe data de 24 decembrie 
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2020, ora 16:00. Astfel ca este mandatoriu ca revendicarea premiilor sa aiba loc doar in baza 
mesajului oficial primit via e-mail din partea Organizatorului.  

 

5.3  Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru furnizarea incorecta a datelor de 
contact – caz in care e-mail-ul de confirmare va fi trimis automat catre adresa de mail 
furnizata de catre Participant, chiar daca aceasta este gresita, si nu se va putea revendica 
premiul.  

 
5.4 Obligatia de respectare a termenelor este a Organizatorului. In cazul pierderii ori deteriorarii 

premiului inainte de predarea sa catre castigator, castigatorul va primi un alt premiu de 
acelasi fel si de aceeasi valoare. 

 
 
5.5 Castigatorii premiilor oferite in cadrul acestei Campanii nu au posibilitatea de a primi 

contravaloarea in bani a premiilor sau schimbarea acestora cu alte bunuri si nici sa solicite 
schimbarea parametrilor/caracteristicilor premiilor.  

 
5.6  Pentru a intra in posesia premiilor cu valoare declarata peste 600 lei, castigatorii acestora 

trebuie sa suporte impozitul pe profit aferent respectivelor premii. Castigatorii premiilor cu 
valoare declarata sub 600 lei nu vor suporta astfel de costuri suplimentare. 

 
5.7  Organizatorul nu va suporta niciun fel de cheltuieli dupa punerea castigatorilor in posesia 

premiilor. 
 
5.8  In situatia descoperirii de catre Organizator a unei/unor fraude, Organizatorul este in drept 

a elimina participantului care a fraudat in cadrul aplicatiei “DAR din calenDAR”. Daca frauda 
este descoperita ulterior acordarii premiului, dar anterior revendicarii acestuia, 
Organizatorul este in drept a anula premiul participantului care a fraudat. 

 
CAPITOLUL 6. TAXE SI IMPOZITE AFERENTE 

 
6.1 In caz de castig, pentru premiile cu valoare declarata de peste 600 de lei, participantul se 

obliga sa suporte impozitul datorat pentru veniturile constand in respectivele premii care se 
incadreaza in aceasta categorie, inainte de a intra in posesia lor, in conformitate cu 
prevederile art. 81 alin (1) din Codul Fiscal aprobat prin Legea 571 din 22/2003 cu 
modificarile ulterioare. Impozitul va fi calculat la valoarea neta a premiilor enumerate la art. 
5.1 in prezentul Regulament. 

 
6.2 In cazul in care un castigator de premiu cu valoare declarata de peste 600 de lei refuza sa 

suporte impozitul datorat pentru acel venit, respectivul premiu va ramane in posesia 
Organizatorului. 

 
6.3 In cazul in care un premiu nu este revendicat in conditiile prezentului Regulament, respectivul 

premiu va ramane in posesia Organizatorului. 
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6.4 Orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu acestea, sunt in 
sarcina exclusiva a castigatorilor. 

 
6.5 Prin simpla participare la Concurs, castigatorii declara ca sunt de acord cu mecanismul de 

impozitare aplicat de Organizator. 
 

 
CAPITOLUL 7. LITIGII 

 
Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la Campania 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 de la sediul S.C. SHOPPING CITY TIMISOARA S.R.L. 
 
 

CAPITOLUL 8. RESPONSABILITATE 
 
8.1 Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentative de frauda a 

mecanismului Campaniei, abuz sau orice alte tentative frauduloase care ar putea afecta 
imaginea companiilor implicare, a SHOPPING CITY TIMISOARA sau functionarea corecta a 
Campaniei Promotionale. 

 
8.2 Organizatorii nu isi asuma responsabilitatea pentru: 

a) Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru e-mail-urile nelivrate datorita 
completarii incorecte a formularului de inregistrare de catre Participant sau din cauza 
defectiunilor ori supraincarcarii retelelor operatorilor de Internet sau ca urmare a 
functionarii deficitare ori nefunctionarii aplicatiilor utilizate de participanti (soft si/sau 
hard-ware); 

c) Situatiile in care premiul nu este inmanat castigatorului ca urmare a unor date de 
identificare inexistente, false ori incorecte comunicate la inregistrare; 

 
8.3  Organizatorii sunt responsabili pentru: 

a)  comunicarea conditiilor de desfasurare si respectarea prevederilor regulamentului 
fara a suporta costuri determinate de actiunile ulterioare ale castigatorilor.  

 
 

CAPITOLUL 9. PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL – INFORMAREA 
PARTICIPANȚILOR 

 
 
Cadrul legal general care reglementează protecția datelor cu caracter personal este 
reprezentat de către Regulamentul General privind Protecția Datelor cu Caracter Personal nr. 
679/2016 (“GDPR”) aplicabil în Uniunea Europeană, iar această notă de informare urmează 
cerințele prevăzute în GDPR. 
 
9.1 Care sunt entitățile implicate în prelucrarea datelor tale cu caracter personal? 

9.1.1 În primul rând, datele tale cu caracter personal sunt prelucrate de către  SHOPPING CITY 
TIMISOARA SRL , inmatriculat la Registrul Comerțului sub Nr. Nr. J40/7313/2012, C.U.I. RO 30356345, 



7 
 

cu sediul social în București, Calea Floreasca Nr.169A, Cladirea A, Et.5, sectiunea A5.1, Sector 1, 
reprezentată prin Taisia Radu, în calitate de Mandatar, reprezentata prin Iulian-Ioan Rusu in calitate de 
Mandatar, denumita in cele ce urmeaza “Organizatorul” 
 

9.1.2 Având în vedere ca Shopping City Timisoara face parte din grupul de societăți Nepi 
Rockcastle (”Grup”), datele tale cu caracter personal vor fi prelucrate în scopurile de 
mai jos și de alte societăți din Grup, în cazul în care putem SHOPPING CITY 
TIMISOARA S.R.L, sau societățile destinatare din grup) justifica un temei legitim în 
acest sens sau dacă obținem consimțământul tău în acest sens. Lista societăților din 
Grup o poți găsi la următoarea adresă https://nepirockcastle.com/portfolio/ 

9.2 Pentru ce scopuri prelucrăm datele de mai sus și care este baza noastră legală? 
9.2.1 Datele cu caracter personal descrise mai sus sunt prelucrate pentru următoarele 

scopuri: 
a) identificarea ta, 
b) contactarea ta prin intermediul mijloacelor de comunicare cu scopul de a-ți 

aduce la cunoștință  informații despre serviciile SHOPPING CITY TIMISOARA  
S.R.L, (i.e., fără a avea o natură de marketing – informații despre programul 
centrului comercial, adresa, date de contact), 

c) crearea și analizarea de profiluri cu privire la tine cu scopul de a personaliza 
materialele de marketing direct și pentru a ne îmbunătății serviciile, 

d) transmiterea de mesaje de marketing direct, prin intermediul mijloacelor de 
comunicare pentru care ne-ai acordat consimțământul prin intermediul 
paginii de concurs, în scopul promovării activităților, ofertelor și produselor  
SHOPPING CITY TIMISOARAP S.R.L, ale Grupului, dar și ale Partenerilor; 
transmiterea mesajelor de marketing se poate realiza atât ca urmare a creării 
și analizării de profiluri, cât și independent de aceasta, 

e) realizarea de activități de marketing sau publicitate de tip general, precum și 
activități de fidelizare a clientelei, precum și realizarea de sondaje, 

f)  efectuarea unor activități de gestiune economică, financiară și/sau 
administrativă în SHOPPING CITY TIMISOARA S.R.L,, 

g) centralizarea operațiunilor și menținerea unei baze de date interne, în care să 
fie stocate informațiile cu privire la tine, pentru a putea fi accesate pentru 
utilizare de către SHOPPING CITY TIMISOARA S.R.L,în activitatea sa (i.e., 
utilizarea acestor date presupune prelucrarea acestora de către aplicațiile 
interne ale  SHOPPING CITY TIMISOARA S.R.L,în desfășurarea activității 
comerciale),  

h) efectuarea de analize interne (incluzând analize statistice, rapoarte) cu privire 
la portofoliul de clienți, pentru îmbunătățirea și dezvoltarea de servicii, 
precum și efectuarea de studii și analize de piață pentru îmbunătățirea și 
dezvoltarea serviciilor SHOPPING CITY TIMISOARA S.R.L, Grupului dar și ale 
Partenerilor, 

i) arhivarea, soluționarea litigiilor, investigațiilor sau oricăror altor 
petiții/plângeri la care SHOPPING CITY TIMISOARA  S.R.L, este parte, precum 
și efectuarea unor controale de risc asupra procedurilor și proceselor  
SHOPPING CITY TIMISOARA S.R.L, precum și realizarea de audituri sau 
investigații ale SHOPPING CITY TIMISOARA S.R.L..  Asigurarea unui nivel 
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ridicat de securitate atât la nivelul sistemelor informatice (e.g., aplicații, rețea, 
infrastructură, pagina web), cât și în cadrul locațiilor fizice, 

j) Furnizarea de servicii suport pentru tine atunci când ne soliciți aceasta, 
k) Documentarea consimțământului tău. 

9.2.2 Prelucrăm datele de mai sus, în principal pentru că am primit consimțământul tău în 
acest sens (e.g., transmiterea de mesaje de marketing direct). În plus, prelucrăm o parte 
din datele cu caracter personal pe care ni le furnizezi și în baza interesului nostru 
legitim (e.g., activitățile menționate la literele e) la k) de mai sus), dar și în baza unei 
obligații legale (e.g., soluționarea litigiilor, plângerilor, activități de audit, documentarea 
consimțământului etc.). Interesul nostru legitim se limitează de regulă la îndeplinirea 
operațiunilor curente aferente administrării relației cu tine, asigurarea conformității 
folosirii serviciilor, cunoașterea pieței, dezvoltarea strategică, dezvoltarea și 
îmbunătățirea serviciilor oferite, asigurarea securității sistemelor noastre.  

 
9.3 Către cine transmitem datele tale cu caracter personal? 

a) Furnizori de servicii IT (e.g., mentenanță și dezvoltare software, mentenanță 
și dezvoltare site), 
b) Furnizori de servicii de cercetare de piață, furnizori de servicii prin care se 
transmit comunicările de marketing, furnizori de servicii de monitorizare a traficului 
si comportamentului utilizatorilor instrumentelor online, furnizori de servicii de 
personalizare a diferitelor tipuri de marketing, furnizorilor de servicii de marketing 
prin intermediul resurselor social media, furnizorilor de servicii de realizare a 
conținutului formelor de marketing, 
c) Organe judiciare, instituții publice, sau autorități publice centrale și locale, în 
urma unei solicitări exprese justificate sau a unei obligații legale, 
d) Societăți din Grup, 
e) Administratorul Proprietății SHOPPING CITY TIMISOARA S.R.L. 

 
9.4 Care este perioada pentru care stocăm datele tale cu caracter personal? 

9.4.1 Datele tale cu caracter personal sunt prelucrate și stocate de către 
SHOPPING CITY TIMISOARA S.R.L., de la momentul la care ai ales să completezi 
câmpurile din pagina de concurs, până la momentul la care alegi să îți retragi 
consimțământul pentru transmiterea de materiale de marketing.  

9.4.2 După momentul în care alegi să îți retragi consimțământul, datele tale vor fi 
stocate de către  SHOPPING CITY TIMISOARA S.R.L., pentru o perioada adițională de 3 
ani, în interesul legitim al SHOPPING CITY TIMISOARA S.R.L, de putea accesa și furniza 
documentația necesară în cazul unei potențiale cereri în instanță, reclamații, investigații 
derulate (i.e., dar fără a fi folosite pentru transmiterea de materiale de marketing direct). 

9.5 Care sunt drepturile tale în raport cu prelucrarea datelor cu caracter personal? 
9.5.1 Ai următoarele drepturi, ce pot fi exercitate, în mod individual sau cumulat, cu privire 

la datele cu caracter personal pe care SHOPPING CITY TIMISOARA  S.R.L. le deține în 
raport cu tine:   
a) Dreptul de acces – poți solicita confirmarea faptului că datele tale cu caracter 
personal sunt prelucrate sau nu de către SHOPPING CITY TIMISOARA  S.R.L, iar în 
caz afirmativ, poți solicita accesul la acestea, precum și anumite informații despre 
acestea. În urma unei solicitări efectuate în acest sens, SHOPPING CITY TIMISOARA   
S.R.L. va elibera și o copie asupra datelor cu caracter personal prelucrate. Solicitarea 
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de copii suplimentare va fi tarifată în funcție de costurile efective realizate de 
SHOPPING CITY TIMISOARA S.R.L. 
b) Dreptul la rectificare – poți obține rectificarea datelor tale cu caracter 
personal inexacte, precum și completarea celor care sunt incomplete, inclusiv prin 
furnizarea de informații suplimentare. 
c) Dreptul la ștergerea datelor (”dreptul de a fi uitat”) – in situațiile 
reglementate expres de lege poți obține din partea SHOPPING CITY TIMISOARA   
S.R.L. ștergerea respectivelor date. Astfel, poți solicita ștergerea datelor tale cu 
caracter personal dacă: 
- datele nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate 
sau prelucrate; 
- îți retragi consimțământul pe baza căruia are loc prelucrarea; 

- te opui prelucrării in temeiul dreptului la opoziție; 
- prelucrarea datelor tale cu caracter personal este nelegală; 
- datele trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale care revine SHOPPING 

CITY TIMISOARA S.R.L.  
d) Dreptul la restricționarea prelucrării– poți solicita restricționarea prelucrării 

datelor cu caracter personal în anumite situații reglementate expres de lege, după 
cum urmează: 

- contești exactitatea datelor, pentru perioada în care SHOPPING CITY TIMISOARA 
S.R.L. verifică exactitatea datelor in cauză; 
- prelucrarea este ilegală, și te opui ștergerii datelor; 
- daca ai nevoie de aceste date pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea unor 
drepturi în instanță, iar SHOPPING CITY TIMISOARA S.R.L. nu mai are nevoie de 
aceste date; 
- te-ai opus prelucrării datelor cu caracter personal, pentru perioada în care 
verificăm dacă interesele noastre legitime prevalează asupra intereselor, drepturilor 
si libertatilor tale. 
In aceste situații, cu excepția stocării, datele nu vor mai fi prelucrate. 

e) Dreptul de a te opune prelucrării datelor cu caracter personal –  te poți opune în 
orice moment, din motive legate de situația particulară în care te afli, prelucrării 
(inclusiv creării de profiluri) întemeiate pe interesul legitim al SHOPPING CITY 
TIMISOARA S.R.L. sau, după caz, pe exercitarea de către SHOPPING CITY TIMISOARA 
S.R.L. a unei sarcini care servește unui interes public sau care rezultă din exercitarea 
unei autorități publice cu care ar fi învestit SHOPPING CITY TIMISOARA  S.R.L. 
Materialele de promovare transmise prin mijloacele de comunicare electronică, pot 
conține informații succinte referitoare la posibilitatea ta de a obiecta cu privire la 
prelucrarea datelor cu caracter personal pentru efectuarea de activități de tip 
marketing direct. În cazul în care vei obiecta la prelucrarea datelor cu caracter 
personal pentru efectuarea de activități de tip marketing direct, datele tale cu caracter 
personal nu vor mai fi folosite pentru aceste scopuri. 
Dreptul de a obiecta la activitatea de marketing direct efectuată de către  SHOPPING 
CITY TIMISOARA  S.R.L. este disponibil în cazul în care prelucrarea datelor cu caracter 
personal în scopuri de marketing direct se întemeiază pe (i) interesul legitim al 
SHOPPING CITY TIMISOARA S.R.L. sau (ii) pe relația contractuală existentă cu 
SHOPPING CITY TIMISOARA  S.R.L.și vizează produse similare celor deja contractate, și 
nu pe consimțământul transmis. 
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f)  Dreptul la portabilitatea datelor -  poți primi datele cu caracter personal furnizate, 
într-un format structurat, care poate fi citit automat, si poți solicita ca respectivele 
date să fie transmise altui operator. Acest drept este aplicabil numai pentru datele 
cu caracter personal furnizate direct de către tine către SHOPPING CITY TIMISOARA   
S.R.L. și numai dacă prelucrarea datelor cu caracter personal este realizată prin 
mijloace automate, și are ca temei legal fie executarea unui contract, fie 
consimțământul respectivei persoane, 

g) Dreptul de a depune plângere – poți depune plângere față de modalitatea 
de prelucrare a datelor sale cu caracter personal de către SHOPPING CITY TIMISOARA  
S.R.L. .Plângerea se va depune la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării 
Datelor cu Caracter Personal („ANSPDCP”), 
h) Dreptul de a-ți retrage consimțământul – îți poți retrage, în orice moment 
consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal de către SHOPPING 
CITY TIMISOARA  S.R.L. în cazurile în care prelucrarea se întemeiază pe consimțământ. 
Retragerea consimțământului va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuată 
anterior retragerii rămânând în continuare valabilă. Spre exemplu, un astfel de caz, îl 
constituie posibilitatea de a-ți retrage consimțământul pentru transmiterea de mesaje 
de marketing direct. 
 

Astfel, vei avea posibilitatea să îți retragi consimțământul pentru primirea 
materialelor de marketing direct de la SHOPPING CITY TMISOARA S.R.L. prin 
următoarele modalități: 
- Prin transmiterea unui SMS/accesarea unui link, în funcție de instrucțiunile 
din respectivul SMS/e-mail, 
- Prin contactarea SHOPPING CITY TIMISOARA  S.R.L. prin intermediul 
mijloacelor de comunicare prevăzute mai jos (i.e., poștă și e-mail). 
i) Drepturi suplimentare aferente deciziilor automate utilizate în procesul de 
furnizare a serviciilor SHOPPING CITY TIMISOARA  S.R.L. în cazul în care SHOPPING 
CITY TIMISOARA  S.R.L. ia decizii automate în legătură cu datele cu caracter personal 
și aceste decizii te afectează în mod semnificativ poți (a) obține intervenția umană cu 
privire la respectiva prelucrare, (b) exprima punctul de vedere cu privire la respectiva 
prelucrare, (c) obține explicații cu privire la decizia luata și (d) contesta respectiva 
decizie.  

 
9.5.2 Aceste drepturi (mai puțin dreptul de a te adresa ANSPDCP, pe care îl poți exercita 

în condițiile stabilite de această autoritate – în acest sens poți consulta pagina web 
oficială www.dataprotection.ro ) pot fi exercitate, oricând, fie individual, fie cumulat 
prin transmiterea unei scrisori/mesaj prin următoarele modalități: 
- Prin poștă, la adresa: Calea Floreasca nr. 169A, Floreasca 169, Cladirea A, etajul 5, 
Sector 1, Bucuresti, Romania (in atenția NEPI Rockcastle); 
- Prin email, la adresa de email: Data.Protection@nepirockcastle.com; 
 

9.6 Nota de Informare privind Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal si Politica de 
Confidentialitate  
Mai multe informații cu privire la prelucrarea datelor tale cu caracter personal în 
aceste scopuri, inclusiv cu privire la modul în care îți poți retrage consimțământul, poți 

mailto:Data.Protection@nepirockcastle.com
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găsi în Nota de Informare privind Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal, disponibilă 
aici: https://shoppingcitytm.ro/termeni-si-conditii  

 
9.7 Dreptul de Exploatare al Datelor Participanților 
 

9.7.1 Organizatorul își rezervă dreptul de a face publice, prin intermediul 
înregistrării extragerii și în scopul de a demonstra veridicitatea campaniei a 
următoarelor date: numele și prenumele participanților, data înscrierii și valoarea 
bonurilor inscrise la această Campanie.  
9.7.2 Prelucrarea, utilizarea și publicarea informațiilor de mai sus nu va fi de natură 
a crea niciun fel de obligații, inclusiv de natură financiară în sarcina Organizatorului. 

 
 
 
 
S.C. SHOPPING CITY TIMISOARA 
S.R.L. 

  

Prin:  Iulian Rusu    

Mandatar    
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ANEXA I 
REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOTIONALE 

“DAR din calenDAR!” 
 

Formular inscriere 
 

 
 
 

Calendar 
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Avertisment epuizare cadouri 

 
 

Butoane confirmare sau renuntare la premiu 
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ACT ADITIONAL NR. 1 din data de 07.12.2020 
LA REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI “DAR din calenDAR”  

01.12.2020 – 24.12.2020 
Prezentul regulament are scopul de a informa cu privire la desfășurarea Campaniei inițiată de Organizator, 
reprezentând o serie de reguli ce trebuie respectate în cadrul desfășurarării acestei activități si se modifica 

dupa cum urmeaza: 

CAPITOLUL 4. MODUL DE DESFASURARE A CAMPANIEI PROMOTIONALE  

Articolul 4.1, punctele f) si g), se vor modifica dupa cum urmeaza: 
f)  Participantul in campanie trebuie sa tina cont de faptul ca premiile si surprizele din campanie au stoc 
limitat. De asemenea, participantul in campanie trebuie sa tina cont de faptul ca premiile se acorda random, 
in momente norocoase, pe tot parcursul zilei, in limita stocului disponibil. In cazul in care accesezi 
calendarul, dar nu este momentul tau norocos iti va aparea mesajul “Ho, ho, ho! Acum nu e momentul tau 
norocos! Te așteptăm și în zilele următoare, până pe 24 decembrie, cu noi surprize!” 
Acesta poate participa in zilele urmatoare pentru a descoperi surprizele si premiile din calendar aferente 
acelor zile.  
g) Participantul trebuie sa tina cont ca poate castiga un sigur premiu pe campanie. In caz contrar se vor 
aplica prevederile art. 3.5 

CAPITOLUL 5. PREMIILE CAMPANIEI SI ACORDAREA ACESTORA 

Se adauga articolul 5.9, avand textul specificat mai jos:  

5.9  In cazul in care, din cauza unor defectiuni tehnice, sistemul distribuie mai multe premii decat cele 
disponibile in stoc, prin confirmarea pe mail a premiului, Organizatorul poate inlocui premiul castigat de catre 
un participant cu un alt premiul similar. Participantul va fi informat la biroul Info Point cu privire la situatia 
intampinata si noul premiu pe care il poate revendica.  

CAPITOLUL 8. RESPONSABILITATE 

Se adauga in cadrul articolului 8.2, punctele c) si d) asa cum sunt specificate mai jos :  

8.2   Organizatorii nu isi asuma responsabilitatea pentru: 
a) Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru e-mail-urile nelivrate datorita completarii 

incorecte a formularului de inregistrare de catre Participant sau din cauza defectiunilor ori 
supraincarcarii retelelor operatorilor de Internet sau ca urmare a functionarii deficitare ori 
nefunctionarii aplicatiilor utilizate de participanti (soft si/sau hard-ware); 

b) Situatiile in care premiul nu este inmanat castigatorului ca urmare a unor date de identificare 
inexistente, false ori incorecte comunicate la inregistrare; 

c) Situatiile in care, din cauza erorilor tehnice, sistemul distribuie mai multe premii decat cele 
disponibile in stoc. In acest caz, se va proceda dupa cum urmeaza: 

o Daca castigatorul primeste mail de confirmare - organizatorul poate inlocui premiul 
castigat de catre un participant cu un alt premiul similar; 

d)    Situatiile in care, din cauza erorilor tehnice, sistemul afiseaza premii disponibile, desi stocul 
acestora este finalizat.  
 

Prezentul Act aditional face parte din Regulament, pe care il modifica in consecinta, restul dispozitiilor 
acestuia ramanand neschimbate.   
 
S.C. SHOPPING CITY TIMISOARA S.R.L. 

Prin:  Iulian Rusu, Mandatar 
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ACT ADITIONAL NR. 2 din data de 10.12.2020 
LA REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI “DAR din calenDAR”  

01.12.2020 – 24.12.2020 
 

Prezentul regulament are scopul de a informa cu privire la desfășurarea Campaniei inițiată de Organizator, 
reprezentând o serie de reguli ce trebuie respectate în cadrul desfășurarării acestei activități si se modifica 

dupa cum urmeaza: 

CAPITOLUL 4. MODUL DE DESFASURARE A CAMPANIEI PROMOTIONALE  

Articolul 4.1 se completeaza cu punctul i), dupa cum urmeaza: 
i) Participantul in campanie trebuie sa tina cont de faptul ca premiile sunt active in calendar in 
intervalul 09:00-23:59. In afara intervalului in care premiile sunt active, utilizatorii care acceseaza calendarul 
nu vor putea deschide casuta care contine premiul.  

 

Prezentul Act aditional face parte din Regulament, pe care il modifica in consecinta, restul dispozitiilor 
acestuia ramanand neschimbate.   
 
 
S.C. SHOPPING CITY TIMISOARA S.R.L. 

Prin:  Iulian Rusu  

Mandatar  
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ACT ADITIONAL NR. 3 LA  

Din data 10.12.2020 

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI ”DAR in calenDAR” 
1 DECEMBRIE 2020 – 24 DECEMBRIE 2020  

 

      Prezentul act aditional are scopul de a informa cu privire la actualizarea numarului premiilor acordate in 
cadrul campaniei ”DAR in calenDAR”. 

     Ca urmare a actualizarii stocului de premii puse la dispozitie in cadrul campaniei, Organizatorul a decis 
suplimentarea acestuia cu: 

 
Nr. 
crt. Denumire Premiu Denumire 

Brand/Magazin Cantitate Totala 

 
Valoare Individuala Lei 

Premiu/Bucata (fara 
TVA) 

 

Valoare Totala Lei 
(inclus TVA) 

13 Masca Personalizata 
Craciun 

Shopping City 
Timisoara 100 5.9 590 

14 Douglas: Mini Make-
up Set Douglas 10 97 970 

15 Portfard Benvenuti Benvenuti 5 29 145 
16 Masca Personalizata  

Craciun 
Shopping City 

Timisoara 200 5.9 1.180 

17 Set papuci Benvenuti Benvenuti 12 10 120 
18  MyGeisha - 50 

vouchere 10% 
discount a orice 

produs mai putin 
parfumurile Trilogy 

MyGeisha 50 10% discount  

19 
3 sutiene Triumph 

Fitsmart, 200 vouchere 
de 30% 

Triumph 203 

Vouchere 30% 
discount  

+ 
Sutien Triumph 219 

lei/buc 

657 

20 Douglas Aqua Set Douglas 10 19 190 
21  Douglas: Mini Make-

up Set Douglas  10 97 970 

22 3 Testere Trilogy, 1 
masca hidratanta 

Accoje, 1 igienizant 
Doctor Clean, 1 masca 

hidratanta Jewel 

MyGeisha 6 

Tester Triology 40 
lei/buc, Masca 

hidratanta Jewwl 
Hydrating 40 lei, 
Igienizant Doctor 

198 
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Hydrating Clean 18 lei, Masca 
hidratanta Accoje 20 

lei 
23 Set papuci Benvenuti Benvenuti 12 10 120 
24 1 ulei de parfum Santal MyGeisha 1 240 240 

Total   
 

 
SHOPPING CITY TIMISOARA S.R.L.  
 
Prin 

Iulian-Ioan Rusu 

 
 
 
 
 
 
 
 


