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prezentului inscris

OFICIAL AL CAMPANIEI DE RESPONSABILIZARE SOCIALA

"SUPORT PENTRU SUPORTERIOOu
(Perioada Campaniei: 10 noiembrie2022 - 10 iulie 2023)

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI SI SCOPUL ACESTEIA
1.1 Organizatorul Campaniei "SUPORT PENTRU SUPORTERI" (denumita in continuare

"Campania") este Hattrick Bet SRL, cu sediul social in Municipiul Bucuresti, Splaiul Unirii, nr. 165,

Cladire TN 02, etaj 5 si 7 partial, Sector 3, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J401460512015,
Cod Unic de Inregistrare 34373098, cont bancar RO90R2BR0000060017651512, deschis la Raiffeisen
Bank, Sucursala Decebal, organizator de jocuri de noroc licentiat sub nr. RO3241L001361 (licenta
atasata la prezentul contract), reprezentata prin Carlo di Maio, in calitate de Administrator, care

detine si admini st r eaza site-ul www. casapariuri lor. ro
1.2 Campaniapromotionala "SUPORT PENTRU SUPORTEf,I.I", se desfasoaraprin intermediul:
(A) Societatii GOLIN HARRIS PUBLIC RELATIONS S.A., (numita in continuare "Agentia"
sau Imputernicit al Organizatorului) persoana juridica romana, cu sediul social in str. Grigore
Alexandrescu nr. 89-97, Corpul B, etaj 4, modul A, Sector 1, Bucuresti, inregistratala Registrul
Comertului sub nr. J40148631I998, CIF RO 10596424. ln cadrul acestei campanii, Agentia este

raspunzatoare pentru: dezvoltarea website-ului campaniei, coordonarea si raportarea campaniei,
redactarearegulamentului si validarea notariala a acestuia, supervizarea inscrierilor,realizarea selectiei
pentru desemnarea participantilor castigatori, contactarea si validarea castigatorilor si coordonarea
tuturor aspectelor administrativ-fi nanciare.
(B) si prin intermediul Societatii SUPERBRAIN COACHING SRL (denumit in continuare
"subimputernicit alOrganizatorului") cu sediul social in Mogosoaia, Str. VanatorilorNr. 46B10, Cam.

1, Jud. Ilfov, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J23l58lll20l8, Cod Unic de Inregistrare
40253738, cont bancar nr. RO69 INGB 0000 9999 0862 5879 deschis la ING Bank NV Amsterdam,
Sucursala Bucuresti, reprezentata prin Octavian Mircea Grozea, in calitate de Administrator. In cadrul
acestei campanii Subimputernicitul Organizatorului este raspunzator pentru efectuarea sedintelor de

pregatire mentala, de pregatire frzica specifica si de nutritie oferite ca premii castigatorilor.
1.3 Scopul acestei campanii il constituie participarea la cursuri gratuite de pregatire mentala (mental
coaching), pregatire fizica specifica si nutritie sportiva pentru fotbalistii romani din Liga 2, in proportie
de minim 800/o, precum si din Liga 1.

SECTIUNNA 2. REGULAMENTUL CAMPANIEI
2.1 Campania se va desfasura conform prevederilor prezentului regulament (,,Regulamentul") care

este obligatoriu pentru toti Participantii si pentru toate entitatile implicate in derularea Campaniei si in
conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr.9912000 privind comercializarea produselor si
serviciilor de piata, cu toate modificarile si completarile ulterioare; prevederile legii 50612004 privind
prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice
si prevederile Regulamentului european 67912016 privind protectia persoanelor frzice, in ceea ce

priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date.
2.2 Regulamentul este intocmit si facut public conform legislatiei aplicabile in Romania si este

disponibil, in mod gratuit, oricarui participant, pe website-ul www.suportp_eullluEupqllLgdJs sau printr-
o solicitare adresata Organizatorului la adresa de corespondenta, Municipiul Bucuresti, Splaiul Unirii,
nr. 165, Cladire TN 02, etaj 5 si 7 partial, Sector 3sau la adresa de e-mail banu.alexandru@feg.eu.
2.3 Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si/sau completa oricand Regulamentul, precum
si dreptul de a suspenda si/sau inceta/intrerupe/prelungi oricand Campania, cu conditia instiintarii
prealabile a Participantilor cu privire la orice modificare a vreuneia din prevederile acestuia. Orice
modificari/completari aduse prevederilor acestui Regulament vor fi cuprinse in acte aditionale care vor



fi comunicate catre public prin actualizarea Regulamentului si publicarea Regulamentului, in forma
actualizata, pe website-ul www.suportpentrusupolteri.ro, cu cel ptilin24 ore, inainte ca acestea sa intre
in vigoare.
2.4 Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Campania poate fi mediatizata 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.
2.5 Respectarea modului de derulare a Campaniei conform prevederilor din prezentul
Regulament este obligatorie pentru Participanti. Prin participarea la aceasta Campanie, se prezuma
cunoasterea si respectarea integrala, expresa si neechivoca a tuturor termenilor, conditiilor si

prevederilor Regulamentului si acordul Participantului. Participantii se obliga sa respecte si sa

conformeze tuturor termenilor, conditiilor si prevederilor prezentului Regulament. Prin participarea
aceasta Campanie, Participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor
termenilor si conditiilor prezentului Regulament Oficial.
2.6 Participantii inteleg si accepta in mod expres faptul ca Organizatorul isi rezerva dreptul
a intrerupe / opri oricand desfasurarea prezentei Campanii si de a modifica oricand perioada de

valabilitate a acesteia mentionata mai sus, daca, oricand pe durata Campaniei, activitatea
Organizatorului va fi inchisa sau restrictionata in orice mod, datorita schimbarilor legislative si/sau
masurilor stabilite de catre autoritatile publice pe plan local si/sau national, in functie de evolutia
restrictiilor legale in contextul pandemiei COVID-l9, pe fondul reinstituirii starii de alerta sau

instituirii, dupa caz, a starii de urgenta pe teritoriul Romaniei, sau starii de ruzboi, care sa conduca la
modifi carea prezentului Regulament.

SECTIUNEA 3. ARIA DE DESFAS IIRARF], SI DIIRATA CAMPANIEI
3.1 Campania este organizata pe teritoriul Romaniei, prin intermediul site-ului
www.supoftpentrusuporteri.ro, in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.
3.2 Campania se desfasoarain2 sesiuni de inscriere, astfel :

- Pentru prima sesiune de cursuri ( 28 noiembrie 2022 - 28 martie 2023), perioada de inscriere
este I 0. 11.2022 - 24.11.2022
- Pentru a doua sesiune de cursuri (10 aprilie 2023 - 10 iulie 2023), perioada de inscriere este

27 .03.2023 - 07 .04.2023

SECTIUNEA 4. DREPTUL DE INSCRIERE
4.1 In Campanie se pot inscrie persoanele frzice, cetateni romani sau straini, rezidenti sau cu
domiciliul sau resedinta, chiar si temporara, in Romania, care au varsta cuprinsa intre 18 si 25 de ani
la datainceperii Campaniei, care detin calitateade membru al unei echipe de fotbal care activeazain
Liga2 si Liga 1, in proportia mentionata in articolul 1.3 de mai sus si care accepta termenii si conditiile
prezentului Regulament.
4.2 Inscrierea in Campanie presupune cunoasterea, respectarea si acceptarea implicita, integrala,
expresa si neechivoca a prevederilor prezentului Regulament precum si acordul Participantului.
4.3 Nu au dreptul de a participa la aceasta Campanie urmatoarele categorii de persoane :

(i) Persoanele care nu respecta Sectiunea 4.1;
(iD Angajati ai Organizatorului, precum si ai societatilor afiliate Organizatorului;
(iii) Angajati ai Imputernicitului Organizorului, ai Subimputernicitului organizatorului, sau

angajati ai oricaror alte societati/entitati implicate in activitati legate de organizarea si desfasurarea

Campaniei;
(iv) Rudele de gradul I si II (respectiv copii/parinti, frati/surori) si/sau sotulisotia angajatilor
mentionati la punctele (ii) si (iii) de mai sus.

4.4 Organizatorul isi rezerva dreptul de a lua toate masurile pentru a preveni inscrierea in
Campanie, precum si dreptul de a elimina din Campanie orice persoana din categoriile mentionate in
art.4.3.
4.5 Sunt descalificate automat persoanele care participa la Campanie asumandu-si o identitate falsa
Daca sunt identificate persoane care au influentat sau care au facilitat castigarea unui premiu,



N
1J

Organizatorul are dreptul de a urmari in instanta respectivele persoane pentru recuperarea intregului
prejudiciu cauzat. Organizatorul isi rezerva dreptul de a elimina din Campanie sau de a anula decizia
prin care un Participant este desemnat castigator in cazul in care acesta nu a furnizat date corecte de
contact, s-a inscris utilizand date false sau incearca sa influenteze Campania prin modalitati frauduloase
sau nu respecta prevederile Regulamentului.
4.6 Participarea la Campanie trebuie sa fie guvernata de buna credinta si corectitudine.
4.7 Participantul trebuie sa indeplineasca cumulativ toate obligatiile instituite in sarcina sa de
prezentul Regulament.

'SECTIUNEA 5. MECANISMUL CAMPANIEI
a L Conditii privind inscrierea in Campanie
o 1 Pentru inscrierea valida in Campanie este necesara indeplinirea cumulativa a urmatoarelor

i) Participantul trebuie sa aiba drept de inscriere potrivit prevederilor Sectiunii 4 de mai sus;
ii) Inscrierea se va face exclusiv pe Perioada Campaniei mentionatala Sectiunea 3 de mai sus
iii) Sa acceseze website-ul Campaniei, www.suportpentrusuporteri.ro

(iv) Un participant unic se poate inscrie o singura data in campanie, in oricare din cele 2 sesiuni de
activare. Un participant unic este identificat prin CNP
(v) Sa completeze campurile si bifele formularului de inscriere, astfel:
o Nume
o Prenume
o Varsta
o Adresa de email
. Telefon
o Liga din careface parte
o Echipa la care activeaza
c Venit (bifa pentru una din cele 2 optiuni : sub 3000 euro/luna, peste 3000 euro/luna)
o Ati mai participat/beneficiat de cursurile oferite*? [*se considera orice alt furnizor de servicii
similareJ (bifa pentru una din cele 2 optiuni : DA sau NU)
o Sa incarce o fotografie cu cartea de identitate, format jpg/png. Documentul trebuie fotografiat
astfel incat toate informatiile sa fie lizibile.
Sa bifeze cele doua campuri, cu urmatorul continut:
(*) Am peste I8 ani, am citit, inteles si sunt de acord cu Regulamentul Campaniei.
(**) Am citit si inteles informarea privind prelucrarea datelor personale inclusa in Anexa I a
Re gulamentului C ampaniei.
Toate campurile si bifele marcate cu * si ** sunt obligatorii. Nebifarea campurilor duce la
imposibilitatea inscrierii in Campanie.

SECTIUNEA 6. VALIDAREA INSCRIERILOR
6.1 Dupa ftnalizareainscrierii, Participantul vaprimi automat unul dintre urmatoarele mesaje, dupa
cum urmeaza:
(i) Daca inscrierea a fost efectuata corect, participantului i se va afisa urmatorul mesaj:
Felicitari! Ai intrat pe lista de asteptare pentru inscrierea la cursuri. Daca vei fi selectat, te vom
contacta.
(ii) Daca inscrierea a fost efectuata in afara perioadei Campaniei, Participantului i se va afisa
urmatorul mesaj:
Ne pare rau! Perioada de inscriere a luat sfarsit. Multumim si te asteptam la urmatoarea editie.
(iii) Daca un Participant a efectuat o inregistrare duplicat, i se va afisa urmatorul mesaj :

Ne pare rau! Sistemul a sesizat o eroare de inregistrare dubla. Te rugam sa verifici datele de inscriere.
6.2 Ca o inscriere sa fie considerata valida, trebuie sa indeplineasca urmatoarele criterii:
- Participantul trebuie sa aiba drept de participare conform Sectiunii 4;
- Venitul obtinut din salariul aferent contractului de.jucator legitimat trebuie sa fie sub 3000
euro/luna;



- Neparticiparea la astfel de cursuri/sesiuni in trecut, indiferent ce entitate juridica a fost Furnizorul
acestor cursuri.

SECTIUNEA 7. PREM II L II CAMPANIIII
7.1 In cadrul Campaniei vor fi acordate urmatoarele categorii de premii

Nr

crt
Descriere Premiu Cantitate

Valoare

totala LEl,

fara TVA

Valoare

totala LEl,

TVA inclus

t Curs de dezvoltare 40 premii 21.600,00 25.704,00

7.2 Valoarea totala comerciala a premiilor este de 864.000 lei + TVA
7.3 Un curs de dezvoltare se desfasoara pe parcursul a 4 luni si va cuprinde urmatoarele sesiuni:
. Sesiune de pregatire mentala:
(i) Modalitate de livrare: online pe platforma Zoom, Skype sau Whatsapp video sesiune unu la
unu;
(ii) Sesiunea cuprinde elemente de coaching in combinatie cu elemente de training si mentoring;
(iii) Are o frecventa saptamanala (1 sesiune/saptamana - 4 sesiuni/luna);
(iv) Durata unei sesiuni este de aproximativ 60 minute.
o Sesiune de pregatire frzica specifica (Performance):
(i) Modalitate de livrare: in sala de fitness echipata cu dotari specifice situata in incinta Dona
Medical Center Pipera, Str. George Constantinescu, Nr. 2-4, Bucuresti, Sector 2 - perfiru sportivii din
zona Bucuresti - Ilfov;
(ii) Modalitate de livrare: online, pe platforma Zoom, Skype sau Whatsapp video - pentru sportivii
din afara zonei Bucuresti - Ilfov;
(iii) Sesiunea cuprinde elemente de pregatire frzica specifica activitatii de fotbal cu respectarea

ciclului de efort saptamanal in care sunt implicati jucatorii de fotbal;
(iv) Are o frecventa bisaptamanala (2 sesiuni/saptamana- 8 sesiuni/luna);
(v) Durata unei sesiuni este de aproximativ 60-90 minute.
. Sesiune de nutritie:
(i) Modalitate de livrare: online pe platformaZoom, Skype sau Whatsapp video sesiune unu la unu;
(ii) Sesiunea cuprinde elemente de educatie in domeniul nutritiei si urmarirea adoptarii de catre

sportivii fiucatorii de fotbal) castigatori a planului de nutritie potrivit sportului de performanta care il
practica (fotbal);
(iii) Are o frecventa bisaptamanala (2 sesiuni/saptamana - 8 sesiuni/1una);
(iv) Durata unei sesiuni este de aproximativ 20-30 minute.
Cursurile de dezvoltare se vor desfasura in2 etape, astfel:
- prima etapa se va desfasura in perioada noiembri e 2022 - februarie 2023
- cea de-a doua etapa se va desfasura in perioada martie 2023 - iunie 2023
- pentru fiecare etapa vor fi selectionati cate 20 de castigatori
7.4 Casttgatorii premiilor oferite in cadrul Campaniei nu au posibilitateade a primi contravaloarea
premiilor in bani sau inlocuirea acestora cu alte bunuri si nici nu pot solicita schimbarea
caracteri sticilor/parametrilor premi ilor castigate.
7.5 In cadrul prezentei Campanii, un Participant are dreptul la maximum 1 (unu) premiu.

SECTIUNEA 8. DESEMNAREA CASTIG
PREMIILOR

ATORII,OR SI ACORDAREA



8.1 Castigatorii premiilor campaniei vor fi desemnati in ordinea cronologica a inscrierilor. Astfel,
premiile se acorda primilor 20 de Participanti ale caror inscrieri sunt valide in cadrul fiecareia dintre
cele2 sesiuni de inscriere, conform Regulamentului Oficial. Urmatorii 15 participanti valizi, in ordine
cronologica, vor fi desemnati rezerve.
8.2 dln total, pentru intreaga perioada a campaniei, vor fi desemna 40 de castigatori si 30 de rezerve.
8.3 Premiile se vor acorda catre castigatorii desemnati potrivit prevederilor prezentului regulament,
sub forma unui proces verbal de atribuire premiu. Documentul se va incheia pentru fiecare castigator
in parte.

SECTIUNEA 9. VALIDAREA SI PUBLICAREA CASTIGATORILOR. INTRAREA
IN POSESIE A PREMIILOR

,--'ij}prpremiiloroferiteincadrulCampaniei,AgentiaGolinvaincepe
,.j,t) lprocesul de validare a acestora, ocazie cu care se va verifica indeplinirea conditiilor privind inscrierea

ffil " )iParticipantilor, precum si respectarea tuturor dispozitiilor prezentului Regulament.Participantii vor fi
,'V .\/&nuntati in data de 28 noiembrie pe site si prin contactare individuala.

'iril":,9.2. Participantii care au fost desemnati castigatori vor fi contactati prin SMS si/sau e-mail (la

i{.97 adresa de e-mail declarata in formularul de inscriere) si/sau apel telefonic la numarul de telefon mobil
utilizat pentru inscrierea in Campanie, in intervalul orar 09:00 - 20:00, de 3 ori in maximum3 zile

' lucratoare de la data desemnarii lor, pentru fiecare sesiune in parte; numarul de telefon si adresa de e-
mail utilizate la inscriere servesc pentru identificarea Participantilor si contactarea acestora. In cazul in
care Participantul nu poate fi contactat prin niciuna din metodele mentionate, dupa cele 3 incercari
efectuate intr-un interval de 3 zile lucratoare se va trece la contactarea rezervelor.
Pentru a parcurge procesul de validare, Participantul va fumiza Organizatorului in momentul
contactarii telefonice neinregistrate sau contactarii pe canalul WhatsApp, informatiile necesare
identificarii si validarii lui. Participantul va confirma inscrierea in program prin email catre adresa
furnizata de Organizator in momentul contactarii telefonice sau pe canalul WhatsApp.
9.3 Anuntarea castigatorilor se va realiza prin publicarea acestora pe www..s.uportpentruslrporlqd.t'o_
intr-o sectiune special dedicata acestei Campanii in termen de 3 (trei) zile lucratoare de la data
incheierii procesului de validare a castigatorilor.
9.4 In cazul in care un castigator nu participa la niciuna dintre sesiunile saptamanale, acesta va fi
invalidat si nu va mai avea dreptul de a finaliza cursul de dezvoltare. Premiul va fi atribuit primei
rezerye desemnate in ordine cronologica. ln cazul in care participantul renunta la continuarea
participarii dupa mai mult de 3 luni de la inceperea cursului, acesta va fi invalidat si nu se va mai apela
la nicio rezerva.

SECTIUNEA 10. TAXE SI IMPOZITE
10.1 Organizatorul se obliga sa calculeze, sa retina, sa declare si sa vireze impozitul datorat pentru
veniturile constand in premiile acordate castigatorilor in conformitate cu prevederile art. 110 alin I din
Codul Fiscal aprobat prin Legea nr. 22712015, cu modificarile si completarile ulterioare, orice alte
obligatii de orice alta natura, in legatura cu acestea, fiind in sarcina exclusiva a castigatorilor.
10.2 Participantilor la Campanie nu le sunt impuse nici un fel de cheltuieli directe sau indirecte
suplimentare, cu exceptia cheltuielilor normale de desfasurare a Campaniei (contravaloarea accesului
la Internet pentru completarea formularului de inscriere in Campanie, abonamente la sali de sport, daca
e cazul, pentru desfasurarea pregatirii frzice specifice, in cazul in care Participantii nu utilizeazasala
de sport a clubului de care apartin, etc). Organizatorul nu este responsabil de asigurarea unui spatiu de

desfasurare a activitatilor sporlive.

SECTIUNEA 11. LIMITAREA RASPUNDERII
11.1 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 acestei Campanii, precum si a
Organizatorului. Orice incercare de fraudare se soldeaza cu eliminarea Participantului in cauza din
Campanie si cu sesizarea organelor de cercetare penala, Organizatorul urmand sa informeze
respectivul Participant cu privire la aceasta decizie.



ll.2 In eventualitatea unei dispute asupra validitatii unei inscrieri in cadrul acestei Campanii, decizia
O r ganizatorului este defi nitiva.
11.3 Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru :

(i) Inregistrarile online trimise in afarc Perioadei Campanieit
(ii) Defectiuni tehnice ale operatorilor de telefonie mobila / furnizorilor de servicii de internet
aparute pe durata Campaniei ;

(iii) Pierderile sau irftaruierile inscrierilor online, generate de defectiuni tehnice independent de

vo inta O r ganizatorului ;

(iv) Derularea activitatilor de mentenanta ce nu pot fi amanate, desfasurate de catre operatorii
serviciilor de internet cat si a serverelor ce gazduiesc website-ul, cat si alte servicii de care

functionalitatea website-ului este dependenta, daca prin acestea, website-ul Campaniei nu poate fi
accesat in vederea efectuarii inscrierilor in Campanie;
(v) Inscrierile online care nu contin toate informatiile obligatorii;
(vi) Erorile in datele fumizate de catre Participant. Acuratetea datelor de contact nu
raspunderea Organizatorului, fiind in responsabilitatea exclusiva a Participantilor. Ca
Organizatorul nu are nici un fel de obligatie incazul furnizarii de catre Participanti a unor date

care au dus la imposibilitatea identificarii castigatorului sau inmanarii premiului ;

(vii) Imposibilitatea castigatorilor de a intra in posesia premiilor din motive independente
Organizator;
(viii) Cazurile in care castigatorul nu respecta conditiile de validare detaliate in prezentul Regulament
Oficial;
(ix) Situatiile in care numarul de telefon care este declarat la inscrierea in Campanie nu poate fi
identificat sau apelat (numar incorect, numarul nu este alocat, este dezactivat, este blocat, nu se afla in
aria de acoperire etc.) si ca atare Organizatorul nu poate contacta Participantul la Campanie ;

(x) Intreruperile / disfunctionalitatile neanuntate ale operatorilor telefonici, din cavza aglomerarii
retelelor pe perioadele de trafic intens;
(xi) Organizatorul nu va fi raspunzator pentru niciunul dintre prejudiciile ce ar putea fi suferite de

catre castigator in legatura cu premiile castigate, indiferent de natura acestor prejudicii cu exceptia
situatiilor expres prevazute de lege si care ar institui o astfel de raspundere ;

(xii) Intreruperile / disfunctionalitatile neanuntate ale providerului de internet sau blocarea accesului
intern datorita aglomerarii retelelor pe perioadele de trafic intens sau defectiuni tenhice ale operatorului
de telefonie mobile ; aceste circumstante se pot datora, de asemenea, dificultatilor tehnice si / sau

intreruperile care pot afecta functionarea conexiunilor Internet si / sau a aplicatiilor furnizorului de

Internet si / sau nefuctionarea / functionarea defectuoasa smartphone-ului sau tabletei utilizate in
inscrierea in Campanie ;
(xiii) Erori cauzate de folosirea incorecta a computerului / telefonului mobil de catre Participant
(intreruperea sursei electrice a computerului, erori date de sistemul de operare instalat pe computer /
telefon, erori date de virusarea sistemului de operare al computerului / telefonului, erori date de

folosirea cu rea vointa a tehnologiei de catre Participant in scopul de a manipula rezultatele
Campaniei);
(xiv) Oricare dintre circumstantele de mai jos:
a. informatiilor eronate, incomplete, transmise cu intreruperi, transmise cu intarziere sau deformate
in orice alt mod, in urma actiunilor utilizatorilor website-ului, a functionarii echipamentelor de calcul
ale acestora, aplicatiilor acestora sau altor echipamente tehnice ale acestora folosite in derularea
Campaniei;
b. dificultatilor tehnice si / sau intreruperilor care pot afecta functionarea conexiunilor Internet si /
sau a echipamentelor de calcul si / sau a aplicatiilor furnizorului de Internet si / sau nefunctionarea I
functionarea defectuoasa a e-mail-ului, fie in cazul Organizatorului, fie in cazul Pafiicipantului,
cauzata de probleme tehnice si / sau de trafic intens pe Internet, in general, sau pe website, in special,
sau de ambele tipuri de probleme si / sau defectiuni tehnice ale operatorilor de telefonie;
c. unor deteriorari sau defecte cu efect potential asupra echipamentelor de calcul, aplicatiilor si /
sau datelor stocate ale Participantilor sau ale unor terti, in urma participarii la Campanie. Aceste
circumstante pot, de asemenea, sa se datoreze unor schimbari de legislatie care sa influenteze derularea

rr,
a

t



si implementarea Campaniei (precum deciziile adoptate de autoritatile civile, regimul de ruzboi,
catastrofele naturale si alte evenimente similare), castigurile obtinute in urma Campaniei, valoarea
acestora, functia acestora, conditiile de acordare a acestora si / sau distribuirea a acestora.

11.4 Organizatorul nu raspunde in niciun fel pentru daunele directe sau indirecte care rezulta din
inscrierea la Campanie cu exceptia cazului in care acestea se datoreaza unor acte de neglijenta grava

sau unor acte intentionate de care este responsabil Organizatorul. Participantii vor suporta toate si

oricare costuri de folosire a retelelor de telefonie / Internetului, sau orice alte costuri aferente inscrierii
si participarii in Campanie.
11.5 Participantii accepta cu titlu in mod expres, neechivoc si definitiv toate deciziile adoptate de

Organizator in privinta Castigatorilor premiilor Campaniei, precum si a calendarului ulterior al
Campaniei sau a altor schimbari legate de implemerftarea Campaniei. Organizatorul are dreptul de a
descalifica orice Participant care nu respecta regulile Campaniei sau in privinta caruia exista dovezi de

comportament incorect sau de sabotaj de orice tip la adresa Campaniei. Participantii se obliga, de

'abemenea, sa puna la dispoziti a Organizatorului toate datele de contact relevante necesare inscrierii la
Campanie, precum si validarii si acordarii Premiilor.
1 1.6 Organizatorul nu este responsabil nici in cazul in care un Participant desemnat castigator nu poate

utiliza premiul din cauza numelui, si/sau prenumelui si/sau datelor personale transmise gresit.

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

beneficia de premiu dincauzanerespectarii in integralitate aRegulamentului Campaniei sau dincatza
numelui si/sau prenumelui si/sau CI transmise gresit. Orice eroare si/sau omisiune cu privire la datele

personale furnizate de catre Participant Organizatorului nu atrage raspunderea acestuia din urma,
acuratetea datelor de contact furnizate de Participanti fiind in responsabilitatea exclusiva a acestora si

considerate de catre Organizator drept reale, corecte si complete.
ll.7 Organizatorul nu este responsabil nici in cazul in care decide, din orice motive, sa nu

suplimenteze numarul de premii alocate, in perioada de desfasurare a Campaniei.
11.8 Imposibilitatea Castigatorului, din orice motive, de a intra in posesia oricarui premiu din cadrul
acestei Campanii sau de autiliza oricare din premiile Campaniei exonereazaOrganizatorul de orice
raspundere.

2 PRELUCRAREA DATELOR CU
l2.l Informatii cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal se vor regasi in Anexa 1 a
prezentului Regulament.

SECTIUNEA 13. INCETAREA/ INTRER ERF],A CAMPANIN,I. FORTA MAJORA
13.1 Campania poate inceta inainte de implinirea perioadei prevazute in cazul producerii unut
eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive
independente de vointa sa, de a asigura desfasurarea in bune conditii a Campaniei.
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.
13.2 Campania mai poate inceta inainte de implinirea perioadei stabilite, ori poate fi suspendata

oricand inbazaliberei deciziii aOrganizatorului, cu conditia ca acesta sa comunice in prealabil o astfel
de situatie si cu respectarea prevederilor Regulamentului.

SECTIUNEA 14. CONTESTATII SI LITIGII
l4.l Participantii pot depune contestatii in legatura cu desfasurarea Campaniei SUPORT PENTRU
SUPORTERI prin email la adresa banu.alexandru@feg.eu sau prin posta la adresa din Municipiul
Bucuresti, Splaiul Unirii, nr. 165, Cladire TN 02, etaj 5 si 7 partial, Sector 3 , in maxim 3 (trei)
lucratoare de la anuntarea castigatorilor pentru fiecare sesiune in parte, in conformitate cu prevederile
art.9.3 de mai sus. . Dupa aceasta data, nicio contestatie nu va mai fi luata in considerare de catre

Organizator. Contestatiile vor fi solutionate in termen de 15 zile calendaristice de la data depunerii

f
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acestora si un raspuns scris va fi comunicat Participantului la adresa de e-mail indicata sau la adresa
postala comunicata de catre acesta.
14.2 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 de drept comun.

Procesat si autentificat de Societate Profesionald Notariald VERITAS, astazi data
autentificarii, intr-un exemplar original care ramdne in arhiva biroului notarial qi 4 (patru) duplicate,
din care unul va ramdne in arhiva biroului notarial, Ei 3 (trei) exemplare au fost eliberate pdrlilor.

DINICU ELENA-LILIANA
in calitate de mandatar al

MEDIAPOST HIT MAIL S.A.

S.S

.t
o

.,
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ANEXA nr. 1 la Regulamentul Oficial al Campaniei "SUPORT PENTRU SUPORTERI"

("Campania")

- lnformatii cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal -

L. Date privind operatorul de date cu caracter personal si imputernicitii

ln vederea desfasurarii Campaniei, datele cu caracter personal ale Participantilor vor fi prelucrate de

catre:

Hattrick Bet SRL, cu sediul social in Municipiul Bucuresti, Splaiul Unirii, nr. 165, Cladire TN 02, etaj 5 si 7 partial,

Sector 3, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J4O/4605/20I5, Cod Unic de lnregistrare 34373098, cont

bancar RO90R28R00000600176515t2, deschis la Raiffeisen Bank, Sucursala Decebal, organizator de jocuri de

noroc licentiat sub nr. RO3241100136L (licenta atasata la prezentul contract), reprezentata prin Carlo di Maio,

in calitate de Administrator, care detine si administreaza site-ul www.casapariurilor.ro (denumita in

continuare "Operatorul"), prin intermediul

GOLIN HARRIS PUBLIC RELATIONS S.A., persoana juridica romana, cu sediul social in str. Grigore Alexandrescu

nr.89-97, Corpul B, etaj 4,,.modul A, Sector 1-, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului sub nr.

J4O/4863/L998, CIF RO 10596424, reprezentatd prin Dascalu Roxana-Costina, in calitate de Director General,

in calitate de lmputernicit al Operatorului,

SUPERBRAIN COACHING SRL cu.iediul social in Mogosoaia, Str. Vanatorilor Nr. 46BLO,Cam. L, Jud. llfov,

inregistrata la Registrul Comertului sub. nr. J23/58I1"/201"8, Cod Unic de lnregistrare 40253738, cont bancar nr.

RO69 INGB 0000 9999 0862 5879 deschis la ING Bank NV Amsterdam, Sucursala Bucuresti, reprezentata prin

Octavian Mircea Grozea, in calitate de Administratorin calitate de Subimputernicit al Operatorului

Datele de contact ale Operatorului pentru nelamuriri sau exercitarea drepturilor de catre persoanele vizate cu

privire la datele cu caracter personal sunt urmatoarele:

Adresa de corespondenta : Municipiul Bucuresti, Splaiul Unirii, nr. 1"65, Cladire TN 02, etaj 5 si 7 partial, Sector

3

Adresa de email: banu.alexandru@feg.eu

2. Categorii de date cu caracter personal prelucrate In cadrul Campaniei

ln cadrul Campaniei, Operatorul, prin imputerniciti, va prelucra urmatoarele categorii de date cu

caracter personal:

Pentru Participanti

(i) Nume;

(ii) Prenume;

(iii) Varsta

(iv) Numar de telefon;
(v) Adresa de e-mail.
(vi) cl

Pentru Castigatori:

(vii) Nume;

(viii) Prenume;

(ix) Varsta

(x) Numar de telefon;

i



(xi)

(xii)

(xiii)

Adresa de e-mail
ct

Semnatura

3. Scopurile prelucrarii

Datele cu caracter personal ale Participantilor la Campanie vor fi prelucrate de catre Operator prin

intermediul lmputernicitului in vederea:

(i) organizarii si desfasurarii Campaniei;

(ii) desemnarii si validarii castigatorilor;

(iii) atribuirii premiilor si indeplinirii obligatiilor fiscale si financiar contabile ale Operatorului;

De asemenea, datele cu caracter personal pot fi prelucrate si in urmatoarele scopuri:

(i) solutionarea oricaror plangeri in legatura cu organizarea si desfasurarea Campaniei si acordarea

premiilor; punerea in aplicare a prevederilor Regulamentului pentru apararea in instanta si/sau

alte procedurijudiciare sau administrative, inclusiv investigarea eventualelor incalcari, realizarea

diverselor raportari, analize si studii statisitice cu privire la Campaniile de marketing organizate si

succesul acestora (interesul legitim al Operatorului, in conformitate cu art. 6(1) f) din GDPR);

(ii) activitati de arhivare, daca sunt cerute de legislatie (obligatia legala a Operatorului, conform art. 6

(1) lit. c din GDPR). ln cazul in care consimtamantul persoanelor vizate constituie temei juridic

pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, persoanele vizate au dreptul de a-si retrage

consimtamantul in orice moment.

Participantii care refuza sa comunice sa isi retrag consimtamantul pentru prelucrarea datelor cu

caracter personal pentru participarea in campanie nu vor fi eligibili sa participe si sa primeasca premiile

oferite.

4. Temeiurile juridice ale prelucrarii

Datele vor fi prelucrate in scopul executarii contractului si/ sau al interesului legitim, cat si pentru

indeplinirea obligatiilor legale a Organizatorului, prin acceptarea de catre persoana vizata a

Regulamentului si a anexelor la acesta. lnscrierea participantului in campanie implica prelucrarea a

datelor cu caracter personal .

CNP-ul se prelucreaza in scopul indeplinirii obligatiilor fiscale ale Operatorului si pentru a verifica varsta

minina pentru participarea la Campanie: 18 ani. La Campanie nu pot participa minori.

5. Destinatarii datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal vor fi dezvaluite lmputernicitului Operatorului - Societatea GOLIN HARRIS

PUBLIC RELATIONS S.A, cu sediul in Bucuresti, Grigore Alexandrescu nr. 89-97, Corpul B, etaj 4, modul

A, Sector 1-, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J4O/4863/t998, cod unic de inregistrare RO

10596424, siSUPERBRAIN COACHING S.R.L., cu sediul social in Mogosoaia, Str. Vanatorilor Nr. 46810,
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Cam. 1, Jud. llfov, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J23/58LL/2O18, Cod Unic de lnregistrare

40253738, precum siautoritatilor, in cazurile in care Operatorultrebuie sa respecte obligatiile impuse

de legislatia in vigoare.

6. Perioada de stocare a datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal ale Participantilor declarati necastigatori vor fi stocate timp de 30 de zile

de la data finalizarii Campaniei.

Datele cu caracter personal ale castigatorilor premiilor cu valoare mai mare de 600 lei vor fi stocate

conform prevederilor legale aplicabile in materie financiar-contabila, respectiv 10 (zece) ani de la data

incheierii exercitiului financiar in care a avut loc plata impozitului din premii.

La expirarea perioadei de stocare a datelor cu caracter personal, Operatorul va sterge/distruge aceste

date de pe mijloacele de prelucrare si stocare, impunand lmputernicitului/ lmputernicitilor obligatii

similare.

7. Drepturile persoanelor vizate

ln vederea asigurarii unei prelucrari echitabile sitransparente, Operatorul informeaza Participantii cu

privire la drepturile de care acestia beneficiaza, in calitate de persoane vizate, conform prevederilor

legale aplicabile:

(i)

(ii)

(iii)

(iv)

(v)

(vi)

(vii)

(viii)

dreptul de retragere a consimtamantului cu privire la prelucrare, in orice moment, atunci cand

prelucrarea se intemeiaza pe consimtamant, fara ca aceasta sa afecteze legalitatea prelucrarii

efectuate pe baza consimtamantului inainte de retragerea acestuia;

dreptul de a solicita accesul la datele cu caracter personal;

dreptul de a solicita rectificarea datelor cu caracter personal;

dreptul de a solicita stergerea datelor cu caracter personal

dreptul la restrictionarea prelucrarii;

dreptul de a se opune prelucrarii, in conditiile prevazute de lege;

dreptul la portabilitate a datelor;

dreptul de a depune o plangere in fata Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii

Datelor cu Caracter Personal.

Participantii isi pot exercita drepturile mentionale printr-o cerere adresata Operatorului la adresa

Municipiul Bucuresti, Splaiul Unirii, nr. 165, Cladire TN 02, etaj 5 si 7 partial, Sector 3sau prin

transmiterea acesteia la adresa de e-mail Banu.alexandru@feg.eu

8. Protectia datelor cu caracter personal apartinand minorilor

lntrucat la Campanie pot participa exclusiv persoanele fizice cu varsta de minim 1-8 ani la data inceperii

Campaniei, nu vor fi prelucrate date apartinand persoanelor cu varsta mai mica de 18 ani. ln situatia

in care Operatorul/un lmputernicit primeste date cu caracter personal apartinand persoanelor cu

varsta mai mica de 18 ani, aceste date vor fi imediat sterse/ distruse de pe mijlocele de prelucrare si

stocare ale Operatorului/ lmputernicitului. ln cazul in care un parinte sau un titular al autoritatii
parintesti notifica prelucrarea unor date cu caracter personal apartinand unor persoane cu varsta mai

mica de 18 ani, Operatorul va sterge/ distruge imediat aceste date de pe mijlocele de prelucrare si

stoca re.



9. Securitatea datelor cu caracter personal

Operatorul se obliga sa implementeze masuri tehnice si organizatorice adecvate in vederea asigurarii

unui nivel de securitate corespunzator datelor cu caracter personal apartinand Participantilor la

Campanie. Operatorul se obliga sa impuna lmputernicitului obligatii similare. La evaluarea nivelului

adecvat de securitate se va tine seama in special de riscurile prezentate de prelucrarea datelor cu

caracter personal, generate in special, in mod accidental sau ilegal, de distrugerea, pierderea,

modificarea, divulgarea neautorizata sau accesul neautorizat la datele cu caracter personal transmise,

stocate sau prelucrate.

10. Modificarea informarii privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Operatorul are dreptul de a modifica prezenta Anexa la Regulament oricand pe durata desfasurarii

Campaniei, numai in cazul in care se descopera masuri mai eficiente pentru protejarea si securizarea

datelorcu caracter personalale persoanelorvizate sifara a afecta drepturile silibertatile persoanelor

vizate. Orice astfel de modificare va fi publicata pe site-ul Operatorului si/sau al Campaniei, respectiv

va fiadusa la cunostinta Participantilor prin aceleasi mijloace prin care au fost incunostintate cu privire

la Regulament.

11. Alte prevederi

ln masura in care in cadrul campaniei, Participantii dezvaluie date cu caracter personal apartinand unor

terte persoane, Participantiiconfirma ca au informat aceste persoane cu privire la modul in care datele

lor cu caracter personal vor fi prelucrate gifaptul ca aceste date sunt folosite in scopul desfasurarii

Campaniei si ca au obtinut acordul persoanelor respective pentru aceasta operatiune. ln acest sens,

Participantii au obligatia de a informa aceste persoane cu privire la continutul prezentei sectiuni.

Datele personale ale Participantilor la Campanie vor fi prelucrate in conformitate cu legislatia aplicabila in

domeniul protectiei datelor cu caracter personal, in mod particular in conformitate cu prevederile

Regulamentuluinr. 679/201,6 privind protectia persoanelorfizice in ceea ce priveste prelucrarea datelorcu
caracter personal si privind libera circulatie a acestor date.


