REGULAMENTUL OFICIAL AL EVENIMENTULUI
"Lansăm Dragonball Fighterz”

Art. 1. Organizatorul si regulamentul oficial al campaniei
Organizatorul evenimentului "Lansăm Dragonball Fighterz" (denumita in continuare "Evenimentul"), este DANTE
INTERNATIONAL S.A. (denumit in continuare “Organizatorul”), societate romana, cu sediul in Bucuresti, Sos
Virtutii, nr 148, Spatiul E47, sector 6, inregistrata la Registrul Comertului din Bucuresti, sub nr.
J40/372/23.01.2002, CUI: RO14399840, operator de date cu caracter personal inregistrat in registrul de evidenta
al ANSPDC cu nr. 6606, legal reprezentata prin Eugen Popescu, Director Marketing.
Art. 2. Temeiul legal
Prezentul regulament este conform cu prevederile O.G. nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si
serviciilor de piata, cu modificarile si completarile ulterioare, H.G. nr. 333/2003 – Norme metodologice de
aplicare a O.G. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata si Legea nr. 677/2001 privind
protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.
Art. 3. Durata Evenimentului si locul de desfasurare
Evenimentul se desfasoara in incinta showroomului Organizatorului din Strada Liviu Rebreanu nr. 6A, București,
Romania, in data de 26 Ianuarie 2018, incepand cu ora 18.30. Castigatorii vor fi desemnati in data de 26 Ianuarie
2018 în showroom-ul Organizatorului de la adresa arătată mai sus.
Art. 4. Conditii cu privire la dreptul de participare la Eveniment
La acest Eveniment are dreptul sa participe orice persoana fizica cu cetatenie romana, având domiciliul stabil in
Romania, care se inscrie si accepta conditiile prezentului regulament.
Varsta minima pentru participarea la acest Eveniment este de 18 ani impliniti pana in ziua inceperii
Evenimentului inclusiv, respectiv in data de 26 Ianuarie 2018 iar participantii sunt obligati sa aiba asupra lor
buletin/carte de identitate.
La Eveniment nu pot participa angajatii Organizatorului si/sau rudele acestora pana la gradul al II-lea inclusiv.
Datele furnizate de participanti trebuie sa fie corecte, complete si conforme cu realitatea.
Art. 5. Mecanismul de derulare al Evenimentului
5.1. Evenimentul va consta in:
1. O testare de joc electronic Dragonball Fighterz pe baza unui concurs pe Consola PS4 Sony, desfasurata in
showroom-ul Organizatorului din Bucuresti, Strada Liviu Rebreanu nr. 6 A, sector 3, in data de 26 Ianuarie 2018,
testare care începe la ora 18.30;
2. Un concurs de tip QUIZ (denumit în continuare ”Concurs QUIZ”) desfasurat in showroom-ul Organizatorului
din Bucuresti, Strada Liviu Rebreanu nr. 6 A, sector 3, in data de 26 Ianuarie 2018, pe baza bonului de ordine
primit de fiecare participant la eveniment, Concursul QUIZ va începe la ora 18.30.
5.2. Competitia tip campionat se desfășoară astfel:Participantii la eveniment ale caror bonuri de ordine au fost
extrase prin tragere la sorți de către reprezentanții Organizatorului, vor fi selectati pentru a participa la
concursul pe baza jocului electronic Dragonball Fighterz. În situația în care participantii extrasi la Eveniment nu
mai sunt prezenti se va trece la extragerea unui altor bonuri. Daca participantii sunt prezenti, acestia sunt inscrisi
automat in concurs, unde sunt disponibile 64 (saizecisipatru) de locuri, dintre care 10 (zece) vor fi alocate din
oficiu comunitatii de gaming Battlekon;

1|Page

5.3 Concursul QUIZ se va desfasura astfel:
Participantului la eveniment al carui numar de bon a fost extras la sorți de către reprezentanții Organizatorului,
I se va pune o intrebare de catre Organizator, avand ca tema informatii privind jocul electronic Dragonball
Fighterz. În situația în care participantul la Eveniment extras nu mai este prezent la Eveniment se va trece la
extragerea unui alt bon. Daca participantul raspunde corect la întrebare, acesta va primi un premiu, anuntat in
prealabil, care va consta intr-un tricou. Daca raspunsul nu este corect, va fi extras un nou participant care va
trebui sa raspunda la aceeasi intrebare. Competiția de tip QUIZ durează până la epuizarea premiilor destinate
acestui concurs , așa cum sunt descrise mai jos.
Art. 6. Premiile Evenimentului
Premiile pentru testarea jocului electronic Dragonball Fighterz:
Premiul I: 1 (un) voucher constand in contravaloarea unei Console Sony Playstation 4 1TB PRO White , în
valoare de 1699.99 lei (unamiesasesutenouazecisinoualeinouazecisinouabani), TVA inclus, oferita de Dante
International S.A. si a unui Joc Dragon Ball Fighters Collector's Edition PS4 oferit de Bandai Namco
Entertainment Romania SRL
Premiul II: 1 (un) voucher constand in contravaloarea unui Controller Sony Wireless Dualshock 4 V2 pentru
PS4, Translucent Blue, în valoare de 259,99 lei (douasutecincizecisinoualeinouanouazecisinouabani), TVA
inclus oferit de Dante International S.A. si a unui Joc Dragon Ball FighterZ pentru PlayStation 4 oferit de Bandai
Namco Entertainment Romania SRL ;
Premiul III: 1 (un) Joc Dragon Ball FighterZ pentru PlayStation 4 oferit de Bandai Namco
Entertainment Romania SRL ; ;
Premiile pentru concursul Quiz:
30 (treizeci) x Tricouri cu tematica Dragonball Fighterz oferite de partener;
Valoarea totala a premiilor oferite de Dante International
(unamienouasutecincizecisinoualeinouazecisioptbani), TVA inclus ;

S.A.

este

de

1959,98

lei

6.1 Voucherele sunt inmanate exclusiv castigatorului si nu sunt transmisibile altor persoane;
6.2 Voucherele sunt valabile in perioada 26 Ianuarie 2018 – 25 Februarie 2018, inclusiv, pentru achizitia
produselor acordate ca premii in platforma emag.ro;
6.3 Voucherele nu pot fi utilizate pentru achizitia de produse puse în vânzare de către partenerii
eMAG.ro (societati care vand in platforma eMAG Marketplace);
6.4 Voucherele nu pot fi utilizate decat pentru achizitionarea produselor acordate ca premii. Voucherele nu
pot fi utilizate pentru orice alte produse noi sau produse resigilate;
6.5 Valoarea voucherului nu se poate cumula cu valoarea altor vouchere aferente altor campanii.
6.6 Castigatorii premiilor nu pot primi contravaloarea in bani sau alte obiecte si nici nu pot solicita modificari ale
caracteristicilor premiului;
6.7 Voucherele pot fi folosite pentru a revendica premiile in orice showroom eMAG sau pe site-ul eMAG.ro
Art. 7. Procedura pentru validarea, revendicarea si ridicarea premiilor
7.1 Desemnarea și premierea caștigatorilor Concursului Quiz va avea loc în cadrul Evenimentului în ziua de 26
Ianuarie 2018.
7.2 Validarea fiecarui câștigator se va face in urmatoarele condiții:
Verificarea îndeplinirii de către participant a condițiilor prezentului regulament si îndeplinirii criteriului varstei
de minim 18 ani se face pe baza Cartii de Identitate;
Orice eroare în declararea datelor de identificare și a datelor de contact nu atrage răspunderea Organizatorului.
Ca atare, acesta nu are nici un fel de obligație în cazul furnizării de catre participant a unor date eronate, care
au dus la imposibilitatea transferului în conditii normale a premiilor.
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Art. 8. Taxe și impozite aferente
8.1 Organizatorul Evenimentului va vira la bugetul de stat impozitul cu reținere la sursă, aplicabil veniturilor
individuale provenite din campanii promoționale, conform prevederilor Legii nr. nr. 227/2015 privind Codul
Fiscal, cu exceptia impozitului aferent premiilor oferite de partener.
8.2 Partenerul Evenimentului va vira la bugetul de stat, pentru impozitul cu retinere la sursa, aplicabil veniturilor
individuale provenite din campanii promotionale, conform prevederilor Legii nr. nr. 227/2015 privind Codul
Fiscal;
8.3 Organizatorul nu este răspunzator de plata altor taxe, impozite, obligații financiare legate de premiul oferit,
acestea fiind in sarcina câștigătorului.
Art. 9. Litigii
In eventualitatea unei dispute asupra validitatii unei inscrieri sau a acordarii premiilor, decizia comisiei
desemnate de catre Organizator este definitiva.
Prin participarea la acest Eveniment, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor
prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament.
Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la Eveniment se vor rezolva pe cale amiabila sau, in
cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti din Bucuresti.
Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica datele si durata Evenimentului si va face public acest lucru prin
intermediul paginii de Facebook a Evenimentului cel tarziu la data inceperii Evenimentului.
Art.10. Incetarea Evenimentului
Prezentul Eveniment va putea inceta inainte de termen numai in cazul producerii unui eveniment de forta
majora, de natura a face imposibila derularea Evenimentului, Organizatorul putând, in acest ultim caz, sa decida
prelungirea duratei de desfasurare a Evenimentului.
Art.11. Date cu caracter personal
11.1 Completarea datelor personale de catre participanti reprezinta acordul ca datele lor cu caracter personal
sa fie stocate si prelucrate de Organizator in scopul derularii Evenimentului.
11.2. Participantilor la Eveniment le sunt garantate drepturile prevazute de Legea nr. 677/2001 privind protectia
persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, lege care
ofera persoanelor vizate dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de interventie asupra datelor si
dreptul la opozitie.
11.3. In conditiile Legii 677/2001 privind protectia datelor cu caracter personal si la cererea scrisa a
participantului, datata si semnata, expediata pe adresa Organizatorului, acesta se obliga:
• sa confirme solicitantului, in mod gratuit, pentru o solicitare pe an, daca prelucreaza sau nu datele sale
personale;
• sa rectifice, sa actualizeze, sa blocheze sau sa stearga datele a caror prelucrare nu este conform Legii 677/2001
pentru protectia datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, in mod gratuit;
• sa transforme in date anonime, in mod gratuit, datele a caror prelucrare nu este conforma dispozitiilor Legii
nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera
circulatie a acestor date.
11.4. Organizatorul poate face publice informatiile privind numele participantilor majori si orice alte date pe
care le considera necesare.
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11.5. Participantii isi pot retrage oricand acordul pentru utilizarea datelor sale personale sau pentru primirea
oricarei informatii sau corespondenta, printr-o cerere intocmita in forma scrisa, transmisa Organizatorului la
adresa: Soseaua Bucuresti – Nord, nr. 15-23, parcul de birouri Swan, cladirea Windsor, etaj 5, Voluntari judetul
Ilfov.
Art. 12. Contestatii
Cererea scrisa a participantilor la Eveniment in vederea sesizarii Organizatorului cu privire la nerespectarea
prezentului regulament trebuie depusa la sediul Organizatorului in termen de maxim 48 (patruzecisiopt) de ore
de la anuntarea numelor castigatorilor, orice sesizare in acest sens, depusa dupa trecerea termenului de mai sus
fiind considerata nula de drept. Intervalul urmator de 15 (cincisprezece) zile calendaristice este destinat
solutionarii eventualelor contestatii care ar putea fi formulate conform celor mentionate anterior.
Art.13. Clauze finale
Regulamentul oficial de desfasurare a Evenimentului este disponibil in mod gratuit pentru orice solicitant. Pentru
detalii privind Evenimentul, participantii pot accesa articolul din blogul Organizatorului http://blog.emag.ro sau
in incinta showroomului eMAG din Galeriile Titan - Strada Liviu Rebreanu, nr. 6A, sector 3, pe toata durata
Evenimentului.
In caz de tentativa sau frauda a sistemului, abuz sau orice acte indreptate impotriva si la adresa Organizatorului
sau a partenerilor acestuia, acesta isi rezerva dreptul de a lua toate masurile necesare pentru remedierea
situatiei si tragerea la raspundere in conditiile legii a celor vinovati, inclusiv dar fara a se limita la descalificarea
participantilor la Eveniment.
In cazul in care, in urma unor verificari ulterioare, se constata ca una sau mai multe dintre regulile de participare
nu au fost respectate, Organizatorul isi rezerva dreptul de a retrage premiile acordate. Toate premiile
neacordate, indiferent de motiv, vor ramane in proprietatea Organizatorului, care-si rezerva dreptul de a le folosi
in campaniile urmatoare.
Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica prezentul Regulament pe parcursul desfasurarii Evenimentului,
cu mentiunea ca eventualele modificari vor fi aduse la cunostinta participantilor si a publicului înainte de a intra
în vigoare, prin intermediul paginii de eveniment, pe platforma Facebook, a Organizatorului.
Prin participarea la acest Eveniment, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor
prevederilor prezentului regulament oficial si ale legislatiei aplicabile din Romania.
Organizator Eveniment:
DANTE INTERNATIONAL S.A.
Eugen Popescu in calitate de Director Marketing
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