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REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PUBLICITARE 

„Baneasa Xclusive Days 2021” 

 

I. Organizator 

I.1 Organizatorul campaniei publicitare este BANEASA DEVELOPMENTS SRL, societate romana, cu sediul in 

Baneasa Shopping City, Sos. Bucuresti-Ploiesti, nr. 42D, etaj 3, camera 1, sector 1, Bucuresti, inregistrata la 

Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub numarul J40/13637/2002, cod unic de inregistrare 

fiscala RO15108621, reprezentata prin dl. Arthur Popa, Director General.  

 

II. Durata campaniei publicitare 

II.1. Campania publicitara se va desfasura in perioada 28 mai 2021, ora 10:00 – 30 mai 2021, ora 22:00.  

II.2. Campania publicitara va fi organizata in centrul comercial Baneasa Shopping City amplasat in Bucuresti, 

Sos. Bucuresti-Ploiesti nr. 42D, sector 1.  

 

III. Drept de participare 

III.1. Au drept de participare orice persoane fizice avand varsta minima de 18 ani implinita pana cel tarziu la data 

participarii si care efectueaza cumparaturi de minim 1.000 de lei pe un singur bon fiscal, in perioada de 

desfasurare a Campaniei, din oricare dintre magazinele partenere mentionate in anexa 1 la prezentul regulament. 

Lista magazinelor partenere poate fi consultata si la adresa https://www.baneasa.ro/landing-

pages/campanie_xclusive.html  

III.2. Nu pot participa la această campanie publicitara asociatii/actionarii, administratorii sau salariatii societatii 

Baneasa Developments S.R.L., asociatii/actionarii, administratorii sau salariatii societatilor in ale caror magazine 

activeaza in incinta centrului comercial Baneasa Shopping City (inclusiv galeria comerciala Feeria), alte persoane 

implicate in organizarea si desfasurarea campaniei publicitare precum si rudele pana la gradul doi inclusiv sau 

afinii (sot/sotie) ai tuturor celor mentionati anterior. 

 

IV. Descrierea Premiilor Acordate   

IV.1. In cadrul campaniei vor fi acordate un numar de 845 cadouri, impartite conform anexei 1 la prezentul 

regulament. Se va acorda un singur cadou, in limita disponibilitatii cadourilor impartite pe fiecare magazin, pentru 

fiecare bon fiscal cu valoare de peste 1.000 lei,  cu limitarile mentionate in clauza VII.3 de mai jos. 

 

IV.2. Valoarea totala a cadourilor acordate este de 398.198,67 lei, TVA inclus. 

 

V. Taxe si impozite  

V.1. Orice impozit aferent venitului din cadoul primit cade in sarcina exclusiva a Organizatorului. 

 

VI.  Informarea participantilor 

VI.1. Prezentul regulament este disponibil oricarei persoane sau autoritati interesate, putand fi consultat gratuit la 

biroul Info Desk din centrul comercial Baneasa Shopping City si pe site-ul https://www.baneasa.ro/landing-

pages/campanie_xclusive.html  

VI.2. Participarea la campania publicitara si acceptarea cadoului implica furnizarea de date cu caracter personal 

(nume si prenume, email) din partea participantilor, care prin inscriere isi dau acordul pentru prelucrarea datelor 

cu caracter personal de catre Organizator conform prezentului regulament, cu respectarea legislatiei privind 

protectia datelor cu caracter personal, in special Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European privind 

protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie 

a acestor date implementat prin Legea nr. 190/2018. Mai multe informatii privind prelucrarea datelor cu caracter 

personal regasiti in documentul „Termeni si condiții de utilizare a Site-ului baneasa.ro” prin accesarea linkului 

urmator: https://www.baneasa.ro/politica-de-confidentialitate   

VI.3. Conform legislatiei in vigoare, participantii, in calitatea lor de persoane vizate, beneficiaza de dreptul de 

acces la date, de rectificare sau stergere, de restrictionare sau de a se opune prelucrarii, dreptul la portabilitatea 

datelor, precum si dreptul de a depune o plangere in fata autoritatii de supraveghere. La cererea persoanelor vizate 

transmise in scris la sediul Organizatorului, acesta din urma se obliga sa actualizeze, sa stearga si sa le informeze 

in legatura cu datele personale prelucrate ce le apartin. 
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VI.4. Prin acceptarea cadoului, participantul este de acord ca numele, datele sale de identificare si/sau 

fotografia/imaginea sa poata fi facute publice si folosite in scopuri publicitare de catre Organizator în materiale 

tiparite, audio sau video fara ca acesta (participantul) sa emita pretentii financiare fata de organizator pentru 

realizarea acestor operatiuni precum si sa participe la toate activitatile promotionale organizate de catre 

Organizator, legate de aceasta campanie publicitara. 

 

VII. Modalitatea de desfasurare  

VII.1. Pentru inscrierea la campania publicitara participantii trebui sa efectueze cumparaturi in valoare de minim 

1.000 lei pe cel mult 1 (un) bon fiscal dintr-un singur magazin partener, conform clauzei III.1 de mai sus, sa 

prezinte bonul de cumparaturi (in original), si sa completeze un formular de promotie (anexa 2). Cadourile se 

vor acorda in ordinea inscrierii, in limita stocului disponibil din fiecare magazin, astfel cum este detaliat in 

anexa 1. 

VII.2. Inscrierea in campania publicitara se realizeaza exclusiv in magazinele partenere, prin efectuarea 

achizitiei de minim 1.000 lei, pe un singur bon, conform clauzei III.1 de mai sus, si prin completarea datelor in 

formularul de promotie (anexa 2). 

Prin exceptie de la aceasta procedura, in cazul magazinelor Victoria’s Secret, Yves Saint Laurent Beauty 

Boutique, Giorgio Armani Beauty si Maison Christian Dior, formularul de promotie se completeaza la biroul de 

informatii din zona Food Court, locatie de unde se va ridica si cadoul, in baza bonului fiscal de peste 1.000 de 

lei si a unui voucher oferit de catre lucratorii comerciali din magazinul Victoria’s Secret sau Maison Christian 

Dior. Nota: voucherele oferite de magazinul Victoria’s Secret si Maison Christian Dior sunt limitate ca numar! 

VII.3. Un participant se poate inscrie in aceasta campanie o singura data in unul dintre magazinele partenere, 

putandu-se inscrie in mai multe magazine partenere diferite in baza unor bonuri diferite care respecta clauza III.1 

de mai sus, bonul/bonurile inscrise in campanie fiind fotografiate/copiate  pentru evitarea unei inscrieri ulterioare 

in acelasi magazin partener. Produsele achizitionate pentru care bonurile fiscale au fost utilizate pentru inscrierea 

in aceasta campanie nu pot fi returnate magazinului, pot fi doar schimbate conform politicii de schimb a 

vanzatorului.  

 

 

VIII. Acordarea cadourilor 

VIII.1. Personalul magazinelor partenere va preda cadourile catre participanti in baza bonului fiscal de minum 

1.000 lei si completarii formularului de promotie (anexa 2)  de catre fiecare participant in parte, in limita stocului 

disponibil din fiecare magazin. Refuzul  furnizarii datelor cu caracter personal obligatorii necesare completarii 

formularului de promotie ori a inmanarii bonului fiscal in vederea fotografierii/copierii atrage dupa sine 

imposibilitatea acordarii cadoului. 

VIII.2. Cadourile nu pot fi preschimbate in bani, iar produsele achizitionate din magazinele partenere nu pot fi 

returnate, pot fi doar schimbate conform politicii de schimb a vanzatorului. 

VIII.3. Orice contestatie va fi depusa la birourile de informatii din incinta Baneasa Shopping City. Cererea scrisa, 

expresa si motivata in vederea sesizarii Organizatorului cu privire la nerespectarea prezentului regulament trebuie 

depusa in termen de 24 de ore de la data constatarii neregulii, orice sesizare in acest sens depusa dupa trecerea 

termenului de mai sus fiind considerata nula de drept si neavenita. Contestatiile vor fi solutionate in termen de 48 

de ore. 

 

VIII. Dispozitii finale 

VIII.1. Prin participarea la campania publicitara „Baneasa Xclusive Days 2021”, participanţii accepta si se obliga 

sa respecte prevederile prezentului regulament. 

VIII 2. In cazul in care, unul dintre participanti, nu respecta prevederile prezentului regulament sau refuza  

furnizarea datelor cu caracter personal obligatorii necesare completarii formularului de promotie, nu va primi 

cadoul. 

VIII.3. In cazul in care organizarea campaniei publicitare este impiedicata de evenimente de forta majora, 

Organizatorul isi rezerva dreptul de a decide, dupa caz, incheierea, prelungirea sau amanarea campaniei 

publicitare. 

VIII.4. Organizatorul isi rezerva dreptul sa inceteze prezenta campanie publicitara sau sa modifice prezentul 

regulament prin act aditional de cate ori este necesar, cu informarea corespunzatoare a celor interesati si/sau a 
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publicarii actului aditional pe site-ul www.baneasa.ro, la centrele de informatii si la punctul de preluare din incinta 

Baneasa Shopping City. 

 

Baneasa Developments SRL, 

Arthur Popa 
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ANEXA 2 

FORMULAR PROMOȚIE 

BANEASA XCLUSIVE DAYS 

28-30 MAI 2021 

 

Vă mulțumim pentru cumpărături și vă rugăm să completați următoarele date înainte de a intra în posesia 

cadoului.  

Se va completa de client: 

Nume și prenume*: ___________________________________________ 

E-mail*: _________________________ 

Valoare bon*: ____________________ 

Telefon: __________________ 

Domiciliul (oraș/sector): _________________________ 

Data nașterii: ____________________ 

 

Se va completa de magazin: 

Magazinul din care ați făcut cumpărăturile*: __________________________________ 

Numărul bonului*: ___________________ 

Valoarea cumpărăturilor*: _______________ 

 

Am primit (semnatură client): _________________ 

Am predat (nume și prenume angajat): ___________________________ 

Semnatură angajat: _________________________      

O copie sau o poză a bonului fiscal va fi atașată acestui formular. 

 

Vă dorim o vizită plăcută în continuare! 

Mulțumim, 

Echipa Băneasa Shopping City 

* câmpuri obligatorii 
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NOTĂ DE INFORMARE 

PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

 

Având în vedere prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 

aprilie 2016 („GDPR”), privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter 

personal și libera circulație a acestor date și abrogarea Directivei 95/46/CE, precum și prevederile Legii nr. 129 

din 11 iulie 2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului și pentru 

modificarea și completarea unor acte normative („Legea nr. 129/2019”), BĂNEASA DEVELOPMENTS S.R.L. 

(“Băneasa”), în calitate de operator de date cu caracter personal, prin magazinul partener care vă înmânează 

acest document (“Magazinul Partener”), în calitate de împuternicit, conform prevederilor legale în vigoare, 

respectă caracterul privat şi securitatea prelucrării datelor cu caracter personal colectate cu ocazia completării 

Formularului de Promoție Băneasa Xclusive Days 28 – 30 mai („Formularul”). 

 

Prelucrarea datelor cu caracter personal se face în scopul participării la promoția Băneasa Xclusive Days 28 – 

30 mai. Datele cu caracter personal pe care le prelucram au în vedere verificarea îndeplinirii condițiilor de 

eligibilitate ale promoției, în principal, date de identificare (nume, prenume), date de contact (nr. de telefon, 

e-mail), date privind cumpărăturile efectuate (valoare bon și detalii bon). 

Băneasa va depune toate eforturile rezonabile pentru a vă proteja datele cu caracter personal aflate în posesia 

sa prin stabilirea unor măsuri rezonabile de securitate în vederea prevenirii, accesării, colectării, utilizării, 

divulgării, copierii, modificării sau ștergerii neautorizate, precum și a altor riscuri similare. 

Drepturile dumneavoastră privind datele cu caracter personal. Cu excepția cazului în care legea prevede altfel, 

aveți următoarele drepturi: dreptul de acces; dreptul la rectificare; dreptul la ștergere/dreptul de a fi uitat; 

dreptul la restriționarea prelucrării; dreptul de a vă opune prelucrării; dreptul de portabilitate; dreptul de a 

depune o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Protecției Datelor cu Caracter Personal 

(www.dataprotection.ro); dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automatizată, 

inclusiv profilarea. 

Pentru orice întrebări referitoare la datele personale sau pentru exercitarea drepturilor legale, vă rugăm să ne 

contactați fără ezitare la adresa dedicată: dpo@baneasa.ro . 

Mai multe detalii privind politica noastră de confidențialitate pot fi accesibile la următorul link: 

https://www.baneasa.ro/politica-de-confidentialitate  
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