REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOȚIONALE
“CineQUIZ, Cine stie filme câștigă”

Prezentul regulament (în continuare “Regulament oficial”) are scopul de a informa consumatorii cu privire la
desfășurarea unei campanii promoționale inițiate de către Beneficiar, și se adresează potențialilor participanți,
reprezintând totodată o serie de reguli ce trebuie respectate în cadrul desfasurării acestei activități.
PERIOADA CAMPANIEI: 05-20 martie 2018
CAPITOLUL 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI PROMOŢIONALE „CineQUIZ, Cine stie filme câștigă” este
„CINEMA CITY ROMANIA” S.R.L., cu sediul în Mun. București, Str. Ana Davila nr. 13, sector 5, înregistrată în
Registrul Comerțului sub nr. J40/16742/2006, având Cod Unic de Înregistrare 19123195, CIF RO19123195,
numită în continuare ORGANIZATORUL campaniei promoționale.
1.1 Campania promoțională se va desfășură în conformitate cu prevederile prezentului
regulament, care se aplică tuturor participanților. Participarea la campania promoțională
reprezintă acordul cu regulile şi dispozițiile stabilite în prezentul document. Orice
neconformitate cu regulile din partea participanților îndreptățește ORGANIZATORUL să
refuze acordarea premiilor din promoția „FILM LOVE QUIZ”;
1.2 ORGANIZATORUL îşi rezervă dreptul de a schimba sau a modifica regulile și dispozițiile în
orice moment, cu notificarea prealabilă a participanților.
1.3 Regulamentul oficial al Campaniei este disponibil oricărui participant, în mod gratuit,
în format
electronic,
prin
accesarea
paginilor
www.cinemacity.ro
și
www.QUIZ.cinemacity.ro, dar și la casele de bilete și/sau barurile cinematografelor Cinema
City România.

CAPITOLUL 2. LOCAŢIA CAMPANIEI PROMOŢIONALE
2.1 Campania se va desfășura online, pe www.QUIZ.cinemacity.ro, în perioada stabilită prin prezentul
Regulament, premiile urmând a fi revendincate din toate cinematografele Cinema City România (Cinema City
Arad Atrium, Cinema City Bacău, Cinema City Baia Mare, Cinema City Brăila, Cinema City Cluj Iulius, Cinema
City Cluj Polus, Cinema City Constanța, Cinema City Constanta City Park, Cinema City Cotroceni, Cinema City
Deva, Cinema City Drobeta Turnu-Severin, Cinema City Iaşi, Cinema City Pitești, Cinema City Ploieşti, Cinema
City Ploiești Afi, Cinema City Park Lake, Cinema City Piatra Neamt, Cinema City Sun Plaza, Cinema City Târgu
Mureș, Cinema City Timișoara, Cinema City Timisoara Shopping City, Cinema City Tg Jiu, Cinema City Mega
Mall, Cinema City Suceava, Cinema City Galați), localizate la următoarele adrese:
●

CINEMA CITY ARAD, Atrium Mall Arad, Calea Aurel Vlaicu nr 10-12 etaj 2, Arad, Jud. Arad;

●

CINEMA CITY BACĂU, Arena Mall Bacău, Str Ștefan cel Mare nr 28, etaj 2, Bacău, Jud. Bacău;

●

CINEMA CITY BAIA MARE, VIVO! Baia Mare, Str Victoriei nr 73, etaj 2, Baia Mare, Jud. Maramureș;

●

CINEMA CITY BRĂILA, European Retail Park Brăila – Promenada Mall, parter, Comuna Chiscani, Sat
Vărsătura, Str. Principala nr. 4, Jud. Brăila;

●

CINEMA CITY CONSTANȚA, VIVO! Mall, Str. Aurel Vlaicu, Nr.220, Constanta

●

CINEMA CITY CONSTANTA PARK, Strada Alexandru Lapusneanu, nr. 116 Constanta

●

CINEMA CITY CLUJ, Iulius Mall Cluj, Str. Al. Vaida- Voievod nr. 53B, Cluj Napoca, Jud. Cluj;

●

CINEMA CITY CLUJ, Polus Center, Str. Comuna Floreşti, Jud. Cluj, Str. Avram Iancu, nr. 492-500;

●

CINEMA CITY COTROCENI, Mall AFI Cotroceni, Bd Vasile Milea nr 4, etaj 1, Sector 6, București;

●

CINEMA CITY DEVA, Shopping City Deva, Str. Zarandului 87

●

CINEMA CITY IAȘI, Iulius Mall Iași, Bd. Tudor Vladimirescu nr. 2, etaj 3, Iași, Jud. Iași;

●

CINEMA CITY PITEȘTI, VIVO! Mall, Calea Bucuresti nr.36, PITESTI Jud. Argeș;

●

CINEMA CITY PLOIEȘTI, Shopping City, Comuna Blejoi, DN1B, km. 6, Jud. Prahova;

●

CINEMA CITY AFI PLOIEȘTI, Mall Afi Palace Ploiești, Strada Calomfirescu 2, Ploiești, Jud. Prahova;

●
●
●

CINEMA CITY PARK LAKE, Str Liviu Rebreanu, nr 4, ParkLake Plaza, Bucuresti, 031783
CINEMA CITY PIATRA NEAMT, Blvd Decebal, nr 76, Piatra-Neamt

CINEMA CITY SUN PLAZA, Sun Plaza Mall București, Calea Văcărești nr. 391, etaj 1, sector 4, București;

●

CINEMA CITY TIMIŞOARA, Iulius Mall Timișoara, Str. Aristide Demetriade, nr 1, etaj 2, Timișoara, Jud.
Timiș;

●

CINEMA CITY TIMISOARA SHOPPING CITY, Shopping City Timisoara, Calea Sagului nr.100, 300516,
Timisoara.

●

CINEMA CITY TÂRGU MUREȘ, Promenada Mall, Str Gheorghe Doja Nr 243, Târgu Mureș, Jud. Mureș.

●

CINEMA CITY TARGU JIU, Shopping City Targu Jiu, Str. Termocentralei 10, Tg Jiu

●

CINEMA CITY MEGA MALL, Pierre de Coubertin 3-5, Bucuresti

●

CINEMA CITY SUCEAVA, Iulius Mall Suceava, Calea Unirii nr. 22, Suceava, România 720018

●

CINEMA CITY SEVERIN, Shopping Center Severin, Str. Mihai Viteazu 78

●

CINEMA CITY GALATI, Bulevardul George Cosbuc, nr. 251

CAPITOLUL 3. DURATA CAMPANIEI.
3.1
Campania va fi lansată în data de 5 martie 2018 și va dura până la data de 20 martie 2018, orele
23:59. Această Campanie se va desfășura în conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.
3.2
Campania poate înceta înainte de data menționată în alineatul precedent în cazul apariției unui
eveniment ce constituie forță majoră conform legislației în vigoare, inclusiv în cazul imposibilității
Beneficiarului, din motive independente de voința sa, de a-l continua.
CAPITOLUL 4. PARTICIPANȚII. DREPTUL DE PARTICIPARE.
4.1
Participarea la această Campanie presupune cunoașterea și acceptarea prevederilor prezentului
Regulament Oficial.
4.2 Această promoție este deschisă participării persoanelor fizice care au împlinit vârsta de 16 ani, cu
domiciliul sau reședința în România. Persoanele cu varsta sub 18 ani vor putea beneficia de premii doar cu
acordul reprezentantului legal.
4.3 Angajații Societatii „Cinema City România” S.R.L., Adecco cât și angajații partenerilor promoției cât și rudele
acestora până la gradul IV, inclusiv, nu pot participa la concurs si la tragerea la sorți pentru premiul acordat
prin tragere la sorți. 16
4.4 Depistarea de către organizatori a oricărui tip de fraudă, prin nerespectarea condițiilor de participare la
prezenta promoție expres prevăzute în acest regulament, inclusiv prin complicitatea angajaților Cinema

City, acordă dreptul acestora de a revendica premiul deja acordat clientului. Participanții la fraudă vor fi
supuși cercetărilor penale, riscând pedeapsa cu închisoarea.

CAPITOLUL 5.
MECANISMUL CAMPANIEI. DESEMNAREA CASTIGATORILOR.
INTRAREA IN POSESIA PREMIILOR.
5.1
Pentru înscrierea valabilă în vederea participării la Promoție este necesară îndeplinirea cumulativă a
următoarelor condiții. Participanții trebuie:
§ Să intre în aplicatia “ CineQUIZ, Cine știe filme câștigă”; disponibilă pe pagina www.QUIZ.cinemacity.ro
Să isi dea consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal;
§ La accesarea aplicației, utilizatorilor li se va prezenta descrierea acesteia și pot consulta regulamentul
campaniei si sa confirme ca sunt de acord cu prevederile acestuia.
§ Fiecare utilizator al aplicației la concurs și se poate înregistra prin crearea unui cont cu adresa de e-mail,
ofererind date cu caracter personal ( nume si prenune), sau cu contul Facebook ( adresa de e-mail, numele si
prenumele vor fi preluate conform profilului de Facebook). De asemenea, adresa de e-mail oferita de
participant va fi cea folosita pentru transmiterea informatiilor legate de premiile castigate.
Participantul in CineQUIZ trebuie să răspundă cît mai corect la cît mai multe intrebari din aplicatie, astfel va
primi puncte conform raspunsurilor acordate. Punctele oferite pot fi transmormate de utilizator in premii în
secțiunea de aplicare numita "E-shop".

SECTIUNEA 6.
PREMIILE OFERITE ÎN CADRUL CAMPANIEI si REVENDICAREA ACESTORA
6. 1 Prin tragere la sorti, toti cei care se vor inscrie in aplicatie vor intra automat in cursa pentru Marele
Premiu: O vizionare privata in orice sala standard Cinema City Romania.
Vizionarea se va face la o data si o ora aleasa impreuna cu castigatorul, in cadrul Cinematografului ales de
acesta. Vizionarea va fi oferita in timpul saptamanii ( de Luni pana Joi) la un spectacol/ film ales de castigator.
Vizionarea va fi privata, in sala fiind doar invitatii castigatorului, in limita a 50 de persoane. Acesta nu poate fi
organizata sau spectacole 4DX, IMAX sau VIP.
Castigatorul va fi ales prin random.org, in termen de 10 zile dupa finalizarea concursului.
Castigatorul va putea sa isi revendice premiul si sa folosesca vizionarea privata pana la data de 01.12.2018.

6.2 . În cadrul Concursului vor fi acordate 43.005 premii, in functie de punctajul obtinut in concurs:
1. 15.000 x premiul „1 popcorn mare la preț de popcorn mediu”, pentru 20 de puncte atinse in concurs.
2. 12.000 x premiul „ 1 meniu popcorn mare la preț de mediu”, pentru 30 de puncte atinse in concurs.

3. 9.000x premiul “ 1 meniu popcorn mediu la prețul unei băuturi medii”, pentru 40 de puncte atinse in

concurs.
4. 3.000 x premiul “1 popcorn mic gratuit”, pentru 50 de puncte atinse in concurs.
5. 3.900 x premiul „1+1, cumpără un bilet la film (2D, Luni-Joi) și primești unul gratuit”, pentru 55 de
puncte atinse in concurs. Gratuitatea celui de al doilea film se ofera doar pentru filme 2D de Luni pana
Joi, la acelasi spectacol cu biletul achitat, in orice locatie Cinema City.
6. 105 x premiul „1 bilet la film gratuit ( 2D, Luni-Joi)”, la orice film 2D, de Luni pana Joi pentru 60 de
puncte atinse in concurs.
Detalii suplimentare despre premii si revendicarea premiilor:
●
●

●
●
●

●

●
●
●

Utilizator poate câștiga un puncataj maxim de 60 de puncte, iar pragul minim pentru a putea castiga
un premiu este de 20 de puncte.
Pot fi castigate puncte aditionale daca:
Invita prietenii - utilizatorul va primi 2 puncte pentru fiecare prieten invitat și poate primi
puncte pentru maxim 5 prieteni invitați, în total 10 puncte. Punctele vor fi primite de utilizator numai
atunci când prietenul invitat acceptă invitația și se înscrie in aplicatie.
Daca participantul foloseste indiciul, trailerul filmului, va pierde 1 punct.
Întrebările pot fi ignorate fără pierderea punctelor, se trece automat la urmatarea intrebare.
Pentru fiecare întrebare cu raspuns corect, utilizatorul primește un punct.
Întrebările pot fi omise, întrebările ignorate sunt afișate în alte locuri alese aleatoriu printre celelalte
întrebări.
Fiecare zi de concurs va afisa in magazinul online un maxim de 1/15 din totalul premiilor din concurs.
În fiecare zi in “ magazinul online” sunt afisate premiile pentru ziua respectiva, iar cele neconsumate
in ziua respectiva se vor cumula in ziua urmatoare.
In momentul in care utilizatorul alege sa transforme punctele in premii, va primi codul unic aferent
premiului prin e-mail, acest cod va fi afisat si in magazinul online permanent.
Utilizatorul poate cumpara cu puncte mai multe premii, cate unul din fiecare categorie.
Codul unic primit va fi folosit in orice cinematograf Cinema City Romania pentru revendicarea
premiului. Câștigătorul trebuie să merga la caserie sau la barul cinematografului si sa prezinte codul
primit pentru a putea intra in posesia premiului. Codul transmis pe e-mail este unic si poate fi folosit o
singură dată.

●
●

1 zi de concurs durează de la ora 11:00:00 până la ora 22:59:59.
Fiecare concurent poate participa si castiga in aplicastie o singura data.

●

Câștigătorii premiilor oferite de Beneficiar vor primi pe adresa de e-mail cu care s-au înregistrat în
aplicație un cod aferent premiului câștigat. De asemenea, codurile premiilor vor fi vizibile tot timpul in
aplicatie in sectiunea E-shop/ magazin online.
Nciunul dintre premiile Concursului nu poate fi înlocuit cu contravaloarea în bani a acestuia ori cu un
alt bun sau serviciu.
Beneficiarul campaniei va suporta contravaloarea premiilor care vor fi acordate în cadrul Cinema City
România, cu respectarea prezentului regulament.

●
●

●
●
●

Premiile sunt limitate. Dacă vor fi mai mulți câștigători decât numărul de premii acestea vor fi acordate
primilor participanți.
Premiile pot fi revendicate în orice multiplex Cinema City din România în baza codului recepționat in
intervalul 06.03- 15.04.2018
Dacă unul dintre câștigători nu întrunește termenii de validare, premiile vor rămâne în posesia
Beneficiarului. Organizatorul va hotarî ce se va întamplă cu premiile nerevendicate.

CAPITOLUL 7.
PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL.
7.1
Prin simpla participare la prezenta Campanie participantii isi exprima in mod ferm si neechivoc
acordul ferm pentru colectarea si prelucrarea datelor cu caracter personal astfel transmise, in conformitate cu
dispozitiile Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter
personal și libera circulație a acestor date, de către Beneficiar.
7.2
Prin înscrierea la Campanie, participanții declară că sunt de acord cu Regulamentul Oficial și sunt de
acord ca datele lor personale să intre în baza de date a Beneficiarului. Beneficiarul, prin Agenția Împuternicită,
se obligă să respecte prevederile Legii nr. 677/2001, privind protecția datelor personale colectate și prelucrate.
Ca atare, Beneficiarul, se angajează să păstreze confidențialitatea și securitatea datelor personale ale tuturor
participanților/câștigătorilor la prezenta Campanie și să le utilizeze numai conform prezentului Regulament
Oficial în conformitate cu legislația în vigoare.
Scopurile colectării și prelucrării datelor cu caracter personal ale participantilor la prezenta campanie sunt
urmatoarele: (i) desemnarea castigatorilor acestei campanii, (ii) realizarea de rapoarte statistice cu privire la
clientii ce achizitioneaza produse și servicii ale S.C. CINEMA CITY ROMANIA S.R.L., (iii) informarea acestora
prin diverse mijloace de comunicare (posta, e-mail, telefon, SMS) cu privire la prezenta campanie sau la alte
acțiuni desfășurate în viitor.
7.3
Participanților la Campanie le sunt garantate în totalitate drepturile prevăzute de Legea 677/2001
privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor
date.
7.4
Beneficiarul se obligă, de asemenea, să respecte prevederile Legii nr. 677/2001, privind protectia
datelor personale atat pe durata Campanie, cat si ulterior acesteia pe o durata nelimitata de timp, si sa notifice
catre Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal orice act legat de
prelucrarea de date cu caracter personal realizata in legatura cu desfasurarea Campaniei.
7.5.
Prin participarea la concurs, participantii isi exprima in mod expres si neechivoc acordul ca datele lor
personale sa fie folosite in activitatile de marketing ale Beneficiarului Campaniei, in special pentru validarea si
acordarea premiului.
7.6.
La cererea scrisa a participantului, datata, semnata si expediata pe adresa sediului social al
Beneficiarului (Str. Ana Davila nr. 13, Sector 5, Bucuresti) aceasta se obliga:
§ să confirme, in mod gratuit, pentru o solicitare pe an, daca prelucreaza sau nu datele personale ale
solicitantului;
§ să rectifice, să actualizeze, să blocheze, să stearga sau să transforme in date anonime, in mod gratuit, datele
a caror prelucrare nu este conforma cu dispozitiile legale;
§ ·sa inceteze prelucrarea datelor personale ale solicitantului.
7.7
In conformitate culegislația in vigoare, Organizatorul este obligat sa faca public numele caștigatorilorși
premiile acordate in cadrul acestei Campanii. Organizatorul, deținand numar de Operator de date cu caracter
personal 0012152, se obliga de asemenea sa respecte prevederile Legii nr. 677/2001 privind protecția datelor
personale. Ca atare, Organizatorul se angajeaza sa pastreze confidențialitatea datelor personale ale

participanților/ caștigatorului la prezenta Campanie și sa le utilizeze conform prezentului Regulament Oficial și
legislației in vigoare.
7.8
Participantul la promoție in calitate de persoana vizata, are conform Legii nr. 677/2001,
urmatoareledrepturi: dreptul la informare (art. 12), dreptul de acces la date (art. 13),dreptul de intervenție
asupra datelor (art. 14), dreptul de opoziție (art. 15),dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art. 17) și
dreptul de a se adresa justiției (art. 18).
CAPITOLUL 8.
LIMITAREA RASPUNDERII.
8.1
Beneficiarul 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.
8.2
Beneficiarul nu isi asuma responsabilitatea pentru nepredarea premiilor cauzata de date eronate
furnizate de castigator.
8.3
Reclamatiile referitoare la premiul castigat ulterioare momentului primirii premiului nu vor fi luate in
considerare de catre Beneficiar si/sau de catre Agentia Imputernicita;
8.4
Beneficiarul nu este responsabil pentru:
(i) neconformitatile care sunt sau care pot aparea la premiile acordate.
(ii) inscrierile care nu contin toate campurile obligatorii sau nu permit confirmarea identitatii participantului;
(iii) erori cauzate de intreruperea conexiunii la internet a participantilor in timpul cat acestia sunt pe pagina de
internet www.QUIZ.cinemacity.ro
(iv) erori cauzate de intreruperea neasteptata a serviciului de gazduire (hosting) a site-ului (pana decurent,
atacuri DDOS).
(v) pierderea de catre participant a datelor de logare, blocarea adresei de e-mail a participantului sau alte
defectiuni ale altor mecanisme decat ale site-ului, implicate in procesul de reamintire a parolei si userului.
(vi) erori cauzate de folosirea incorecta a computerului personal de catre participant (intreruperea sursei
electrice a computerului, erori date de sistemul de operare instalat pe computer, erori date de virusarea
sistemului de operare al computerului, eroridate de folosirea cu rea vointa a tehnologiei de catre participant in
scopul dea manipula rezultatele concursului).

CAPITOLUL 9.
INCETAREA /INTRERUPEREA CAMPANIEI.
9.1
Campania poate inceta inainte de implinirea perioadei precizate la Sectiunea 3 de mai sus in cazul
producerii unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv incazul imposibilitatii Beneficiarului din motive
independente de vointa acestora, de a continua prezenta Campanie.
9.2
Campania mai poate inceta inainte de implinirea perioadei precizate la sectiunea 1 ori poate fi
suspendata in baza deciziei Beneficiarului cu conditia ca acesta sa anunte in prealabil o astfel de situatie.

CAPITOLUL 10.
LITIGII
10.1
Eventualele litigii aparute intre Beneficiar si participantii la prezenta Campanie se vor rezolva pe cale
amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti
romane competente din Bucuresti.

10.2
Legea aplicabila oricarei activitati intreprinse in legatura cu organizarea si desfasurarea Campaniei
este legea romana.
CAPITOLUL 11.
DISPOZITII FINALE
11.1
Participantii la prezenta Campaniei accepta sa se conformeze intocmai acestui regulament.
11.2
Acordarea premiilor reprezinta singura obligatie a Beneficiarului.
11.3
Validarea si acordarea premiilor se va face conform prezentului regulament si modul in care campania
se organizeaza si se desfasoara este stabilit in exclusivitate de Beneficiar. Odata cu primirea premiului,
participantul castigator declara in mod liber, expres si neechivoc ca nu are niciun fel de pretentii prezente
si/sau viitoare, de nicio natura, fata de Beneficiar.
11.4
In cazul in care in urma unor verificari ulterioare, se constata ca una sau mai multe dintre regulile de
participare nu au fost respectate, Beneficiarul, isi rezerva dreptul de a retrage premiul acordat.
11.5
In cazul in care organizarea Campaniei este impiedicata de evenimente de forta majora, Beneficiarul
isi rezerva dreptul de a decide, dupa caz, incheierea sau prelungirea campaniei.
11.6
Beneficiarul isi rezerva dreptul de a modifica prezentul regulament de cate ori este necesar, cu
informarea corespunzatoare a celor interesati.
11.7
Prezentul Regulament a fost intocmit si va fi facut public, in mod gratuit, conform legislatiei in vigoare,
pe intreaga perioada de desfasurare a campaniei, acesta putand fi consultat gratuit la solicitarea oricarui
participant la campanie pe pagina.

