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REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE  

“Gift Delivery 2021” 

Emis in data de 13.11.2021 

(“Regulamentul Oficial”) 

 

 
Societatea BANEASA DEVELOPMENTS S.R.L., cu sediul in cu sediul in Sos. Bucuresti-Ploiesti nr. 
42D, Baneasa Shopping City, et.3, camera 1, Sector 1, Bucuresti, Romania, email 
info.bsc@baneasa.ro, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40 /13637/2002, cod unic de 
inregistrare 15108621, reprezentata legal prin Arthur Popa, in calitate de Director General, 

denumit in continuare “BD” sau „Organizatorul”, si 
 
Societatea FAN Courier Express S.R.L., cu sediul in Bucuresşti, Sos. Fabrica de Glucoza, nr. 11C, 

sector 2, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/4014/2001, cod de inregistrare fiscala 
RO13838336, reprezentata de Adriana Manu, in calitate de Marketing Manager, denumita in 
continuare “FAN Courier” sau „Partenerul” 

 
 

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL SI INFORMAREA PUBLICULUI  

Aceasta campanie promotionala („Campania”) este organizata si desfasurata de BD in locatia 

Bucuresti, Sos. Bucuresti-Ploiesti, nr. 42D, sector 1, (incinta Baneasa Shopping City ), in 

parteneriat cu FAN Courier, pentru Participantii la Campania promotionala, care sunt obligati sa 

respecte termenii si conditiile Regulamentului Oficial, potrivit celor mentionate mai jos (denumit 

in continuare „Regulament Oficial”).  

Regulamentul Oficial este pus la dispozitia oricarui participant la Campanie, gratuit, pentru 

consultare, in Baneasa Shopping City la birourile de informatii sau pe site-ul www.baneasa.ro. 

Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial, 

urmand ca astfel de modificari sa intre in vigoare numai dupa anuntul prealabil de prezentare a 

acestor modificari in mod public. 

 

SECTIUNEA 2. ZONA DE DESFASURARE A CAMPANIEI PROMOTIONALE 

Campania promotionala este organizata si se desfasoara in incinta Baneasa Shopping City. 

 

SECTIUNEA 3. DURATA CAMPANIEI 

Actiunea promotionala “Gift Delivery 2021” se va desfasura in perioada 19.11.2021 – 

19.12.2021. 

Campania va fi promovata incepand cu data de 19.11.2021 pe canalele media apartinand 

Organizatorului si partenerului FAN Courier.  

Organizatorul are dreptul sa hotarasca in orice moment incetarea sau modificarea Campaniei 

promotionale. Instiintarea referitoare la incetarea Campaniei va fi afisata de BD cu cel putin 1 

zi inainte de data incetarii Campaniei intr-un loc vizibil si pe site-ul mai sus mentionat.  

mailto:info.bsc@baneasa.ro
http://www.baneasa.ro/
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Prezenta Campanie promotionala nu este o loterie publicitara in sensul art. 43 din OG nr.99/2000, 

participantii nefiind desemnati prin vreo tragere la sorti sau prin alta modalitate bazata pe 

hazard, nefiind necesara autentificarea regulamentului, ci o campanie publicitara ce 

functioneaza pe principiul primul venit, primul servit. 

Detalii privind actiunea publicitara se pot regasi pe materialele promotionale existente in 

Baneasa Shopping City pe toata perioada de desfasurare a actiunii publicitare si care vor putea 

fi consultate de toate persoanele interesate.  

 

SECTIUNEA 4. CONDITII DE PARTICIPARE  

Poate participa la Campania promotionala “Gift Delivery 2021” orice persoana fizica care a 

implinit minimum 14 ani (denumit in continuare “Participantul” in calitate de expeditor). 

Nu pot participa la aceasta Campanie promotionala angajatii BD si FAN Courier si rudele de 

gradul I ale acestora. 

 

SECTIUNEA 5 DESFASURAREA CAMPANIEI 

Campania “Gift Delivery 2021” presupune livrarea gratuita, in termen de 72 ore, in tara, a 

bunurilor achizitionate din magazinele din Baneasa Shopping City si/sau galeria comerciala Feeria 

din Sos. Bucuresti-Ploiesti nr. 44A, sector 1 in aceeasi zi cu ziua predarii spre livrare, in conditiile 

detaliate mai jos. 

Fiecare Participant poate beneficia de un numar de 3 (trei) colete livrate gratuit in cadrul 

Campaniei. Dimensiunea maxima a coletului nu poate depasi 60x50x40 cm, iar greutatea nu poate 

depasi  5 kg.  Daca oricare dintre aceste doua limite ale coletului este depasita, coletul nu va fi 

acceptat a fi livrat in cadrul Campaniei.  

Intr-un colet pot fi amplasate mai multe bunuri, cu respectarea limitelor mai sus mentionate si 

a valorii maxime per colet de 1.000 (una mie) lei, valoare justificata prin prezentarea 

bonului/bonurilor fiscal/e la momentul prezentarii spre livrare a bunurilor. Aceasta valoare 

reprezinta suma maxima asigurata a coletului. Nu pot fi livrate produse perisabile, produse 

alimentare, animale vii si orice alte produse interzise pentru livrare conform politicii generale 

implementata de FAN Courier. Lista produselor interzise poate fi consultata AICI. 

Bunurile ce pot fi livrate in aceasta Campanie vor fi prezentate la biroul special destinat acestui 

serviciu din Baneasa Shopping City (intrarea in Baneasa Shopping City, zona food-court), deschis 

zilnic intre 12:00 – 20:00, Participantul avand obligatia de a prezenta bonul/bonurile fiscal/e prin 

care a achizitionat bunul/bunurile precum si un act de identitate. Participantul va completa un 

proces verbal, pentru fiecare colet, in care va mentiona numele, prenumele, adresa si numarul 

de telefon al sau (in calitate de expeditor) si al destinatarului, tipul bunului si valoarea coletului, 

informatii pe baza carora vor fi intocmite documentele de expeditie (AWB), numarul 

documentului de expeditie urmand a fi mentionat in cuprinsul procesului-verbal. Un exemplar al 

procesului verbal va fi inmanat Participantului. 

Organizatorul va efectua copii ale bonului/bonurilor fiscal/e si va retine numele, prenumele, 

numarul de telefon si numarul actului de identitate al Participantului pentru conformarea cu 

valoarea si cu numarul maxim de colete trimise in cadrul Campaniei. 

Organizatorul va intocmi intreaga procedura de verificare, impachetare bunuri, emitere AWB 

(folosind datele furnizate de Participant in calitate de expeditor), lipire AWB pe colet, copie bon 

fiscal, preluare in custodie colete si pregatirea lor pentru livrare.   

https://www.fancourier.ro/conditii-generale-privind-furnizarea-serviciilor-postale/
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Organizatorul si partenerul FAN Courier au limitat la un numar de 500 de livrari colete pe intreaga 

durata a Campaniei. Organizatorul poate suplimenta numarul de livrari prin informarea publica 

oricand in decursul Campaniei pe site-ul www.baneasa.ro sau la biroul special amenajat din 

Baneasa Shopping City. Participantii vor fi informati daca la momentul prezentarii cu bunurile in 

vederea livrarii, se incadreaza in limita anterior mentionata. 

SECTIUNEA 6. DISPOZITII FINALE  

Eventualele litigii aparute intre Organizator 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 competente. 

In cazul in care organizarea Campaniei este impiedicata de evenimente de forta majora, decizii 

ale autoritatilor sau de alte evenimente obiective, Organizatorul isi rezerva dreptul de a decide, 

dupa caz, incheierea, prelungirea sau amanarea Campaniei, decizia Organizatorului urmand a fi 

publicata pe site-ul www.baneasa.ro si disponibila la biroul de informatii din Baneasa Shopping 

City. 

Organizatorul nu garanteaza, nu isi asuma si nu poate fi responsabil pentru cazurile in care 

coletele livrate de partenerul FAN Courier sunt pierdute, distruse total sau partial, sau livrate 

peste termenul de 72 de ore mentionat. In aceste cazuri se vor aplica 

https://www.fancourier.ro/conditii-generale-privind-furnizarea-serviciilor-postale/  

 

Organizator,  

BANEASA DEVELOPMENTS SRL, 

 

 

 

 

  

http://www.baneasa.ro/
http://www.baneasa.ro/
https://www.fancourier.ro/conditii-generale-privind-furnizarea-serviciilor-postale/
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Anexa nr. 1 – PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

 

Pentru orice intrebare/nelamurire referitoare la prelucrarea datelor personale in cadrul 

Campaniei sau pentru exercitarea drepturilor legale, Participantii pot utiliza adresa dedicata 

dpo@baneasa.ro. Alternativ, orice cereri cu privire la prelucrarea datelor personale se pot 

transmite și prin poștă la adresa Sos. Bucuresti-Ploiesti nr. 42D, Baneasa Shopping City, et.3, 

camera 1, Sector 1, Bucuresti, Romania, in atentia Responsabilului cu Protectia Datelor Baneasa. 

Toate mesajele vor primi raspuns in termenul stabilit conform prevederilor legale (avandu-se în 

vedere si posibilitatile tehnice de implementare a solicitarilor primite).  

In scopul derularii Campaniei, Organizatorul va prelucra urmatoarele categorii de date cu 

caracter personal, colectate in mod direct sau indirect de la Participant:  

• date de identificare ale Participantului, precum nume, prenume, semnatura si numarul 

actului de identitate al Participantului (pentru conformarea cu valoarea si cu numarul 

maxim de colete trimise in cadrul Campaniei); 

• date de contact ale Participantului, precum, numarul de telefon si adresa;  

• date de identificare ale Destinatarului, precum numele, prenumele; 

• date de contact ale Destinatarului, precum adresa si numarul de telefon; 

• date privind tipul bunului, valoarea coletului, nr. AWB. 

Organizatorul prelucreaza Datele cu caracter personal sus mentionate in baza (i) 

consimtamantului acordat in mod expres in sectiunea finala a procesului-verbal de transmitere 

a coletului, respectiv (ii) interesului legitim al Organizatorului, respectiv pentru verificarea 

eligibilitatii Participantilor la conditiile de participare la Campanie.  

Datele cu caracter personal colectate in cadrul acestei Companii vor fi dezvaluite catre 

FanCourier in scopul organizarii livrarii coletelor (recomandam consultarea policii acestui 

operator in vederea manierei proprii de prelucrare a datelor cu caracter personal). Alta 

dezvaluire catre terti va fi realizata in cazurile in care acest lucru este necesar pentru 

indeplinirea obiectului Campaniei precum si in situatiile in care Organizatorul trebuie sa respecte 

obligatiile impuse de legislatia fiscala in vigoare, dar si in cazul unor eventuale actiuni de audit 

desfasurate de catre auditori externi sau in cazul in care i se impune acest lucru prin lege. 

Acestea vor fi stocate pe durata necesara derularii Campaniei, precum si ulterior, in vederea 

indeplinirii obligatiilor legale care incumba Organizatorului, inclusiv obligatiile in materie 

financiar contabila si in materia arhivarii, luandu-se de asemenea in considerare nevoia de a 

rezolva probleme semnalate de catre Participanti cat si de a apara un eventual drept in instanta 

al Organizatorului (conform termenelor legale expres prevazute si, dupa caz, timp de 3 ani de la 

data incheierii Campaniei, pentru eventuale litigii in instanta).  

In calitate de participant la Campanie, Participantul are drepturi specifice cu privire la datele 

sale cu caracter personal. Cu excepția cazului în care legea prevede altfel, Participantul are 

următoarele drepturi:  

• dreptul de acces, respectiv dreptul de a obtine o confirmare din partea Organizatorului 

că prelucreaza datele sale cu caracter personal, precum și accesul la acestea si furnizarea 

de informații despre modul de prelucrare;  

• dreptul la rectificare care se referă la corectarea fara intarzieri nejustificate, a datelor 

cu caracter personal inexacte si/sau la completarea datelor incomplete;  

• dreptul la stergere/dreptul de a fi uitat, adica dreptul de a obtine stergerea fara 

intarzieri nejustificate a datelor cu caracter personal colectate, in cazul în care aceste 

date nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate și 
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nu există alt temei juridic pentru prelucrare, datele au fost colectate ilegal sau datele 

trebuie șterse pentru respectarea unei obligatii legale;  

• dreptul la restrictionarea prelucrarii, care se aplică în cazul în care (i) Participantul 

contesta exactitatea datelor cu caracter personal, (ii) prelucrarea este ilegală și 

Participantul se opune ștergerii datelor cu caracter personal solicitând în schimb 

restricționarea prelucrării, (iii) Organizatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter 

personal ale Participantului, dar acesta le solicita pentru constatarea, exercitarea sau 

apărarea unui drept în instanță, (iv) Participantul s-a opus prelucrării pentru intervalul 

de timp în care se verifică dacă interesele legitime ale operatorului în prelucrarea datelor 

cu caracter personal prevalează asupra drepturilor dumneavoastră;  

• dreptul de portabilitate, respectiv dreptul Participantului de a primi datele cu caracter 

personal, pe care le-a furnizat în scopurile indicate în prezenta, într-un format structurat, 

utilizat în mod curent și care poate fi citit automat, precum și dreptul de a trimite aceste 

date unui alt operator;  

• dreptul de a depune o plangere la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Protectiei 

Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP – www.dataprotection.ro);  

• dreptul la opozitie respectiv dreptul Participantului de a se opune prelucrarii;  

• dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automată, 

inclusiv profilarea, care produce efecte juridice asupra Participantului sau il afecteaza in 

mod similar, cu excepția cazului în care o astfel de prelucrare este necesară sau permisă 

de lege.  

Cu exceptia cazului in care acest lucru este necesar pentru organizarea livrarii, datele cu 

caracter personal prelucrate in scopul executarii acestei Campanii nu vor fi transferate in tari 

din afara Uniunii Europene si a Spatiului Economic European.  

Organizatorul va depune toate eforturile rezonabile pentru a va proteja datele cu caracter 

personal aflate in posesia sau sub controlul sau prin stabilirea unor masuri rezonabile de 

securitate in vederea prevenirii accesarii, colectarii, utilizarii, divulgarii, copierii, modificarii 

sau distrugerii neautorizate, precum si a altor riscuri similare.  

Prevederile prezentei Anexe se completeaza cu prevederile Politicii de Confidentialitate Baneasa 

disponibila la adresa https://www.baneasa.ro/politica-de-confidentialitate  

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

