Art.1 Organizator

REGULAMENTUL OFICIAL
al concursului
„Supernova te trimite la Festival!”
Organizat de Supernova Pit RO

1.1. Organizatorul concursului „Supernova te trimite la Festival!” (in continuare numit "Concursul") este
societatea SUPERNOVA PIT RO S.R.L (in cele ce urmeaza "Organizatorul"), inregistrata la Oficiul Registrului
Comertului Bucuresti sub nr. J40/11400/2020, cod unic de inregistrare RO 43031574, cu sediul in Bucuresti, str.
Dionisie Lupu 33, biroul E1.9, etaj 1, sector 2 avand ca punct de lucru Supernova Shopping Center, situat in
Comuna Bradu, Judetul Arges, DN65B, nr. 3 (in continuare numit „Supernova”).
1.2. Concursul se va derula conform prevederilor prezentului Regulament Oficial (in cele ce urmeaza
"Regulamentul"), fiind obligatoriu pentru toti participantii. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica
Regulamentul pe parcursul desfasurarii Concursului, avand obligatia de a anunta publicul, in mod oficial, pe site-ul
www.supernova-pitesti.ro . Astfel de modificari vor fi facute publice cu cel putin 24 de ore inaintea intrarii in vigoare.
1.3. Regulamentul Concursului va fi disponibil pe site-ul www.supernova-pitesti.ro.
Art.2 Desfasurarea Concursului
Concursul este organizat si se desfasoara exclusiv pe contul de Instagram @supernova.romania . Acordarea premiilor
se realizeaza doar in incinta Supernova Pitesti.
Art.3 Dreptul de participare
3.1. Concursul se adreseaza tuturor persoanelor fizice de peste 16 ani, posesori de conturi de Instagram, cu
domiciliul/resedinta in judetele Arges, Dambovita, Olt, Dolj sau Valcea si care accepta termenii si conditiile prezentului
Regulament (denumite in continuare „Participanti"). Nu sunt eligibili de a participa la acest concurs angajatii
Organizatorului, angajatii firmelor care presteaza servicii in Supernova (firma de paza, firma de curatenie, firma care asigura
transportul in comun gratuit, angajatii si reprezentantii societatilor care desfasoara activitati de promovare/publicitate in
incinta Supernova), angajatii firmelor implicate in organizarea acestui Concurs, precum si rudele acestora pana la gradul 1.
3.2. Prin participarea la Concurs, Participantii confirma cunoasterea prevederilor Regulamentului si isi exprima acordul in
privinta acestora, participarea la acest Concurs implicand obligativitatea respectarii prevederilor prezentului Regulament.
Art.4 Perioada Concursului
Concursul se va desfasura in perioada 9-15 august 2022. Concursul se va incheia in data de 15 august, ora 23.59.
Art.5 Premiul Concursului
5.1. In cadrul concursului vor fi acordate 2 abonamente standard, valabile la Festivalul Analogue, in perioada 2-4 septembrie
2022. Abonamentul standard ii ofera castigatorului accesul la Festival pe durata celor 3 zile si parcare gratuita (in limita
locurilor disponibile). Valoarea unui abonament este de 289 lei.
5.2. Castigatorul premiului nu are dreptul de a opta intre premiul castigat si contravaloarea acestuia in bani.
5.4. Premiul va fi castigat prin indeplinirea conditiilor dezvoltate in Art. 6, cu respectarea prevederilor Art 3. - Dreptul
de participare.
5.5. Castigatorul va fi anuntat de Organizator printr-un comentariu la macheta de Concurs relevanta de pe contul de
Instagram al acestuia. Extragerea se va efectua prin intermediul platformei Comment Picker
https://commentpicker.com/business-instagram.php in data de 16 august 2022.
5.6. In momentul primirii premiului, castigatorul accepta sa semneze, la solicitarea Organizatorului, un proces verbal
de predare-primire, care va constitui astfel dovada ca Organizatorul a acordat premiul respectiv, indeplinindu-se
astfel obligatia asumata prin acest Regulament. Pentru revendicarea premiului, castigatorul trebuie sa prezinte un
act de identitate pentru a verifica indeplinirea conditiilor de participare la Concurs (identitatea castigatorului).

Art.6 Mecanismul Concursului
6.1. Participarea la Concurs se face pe contul de Instagram Supernova :
https://www.instagram.com/supernova.romania/?hl=en.
Pentru inscriere, Participantii trebuie sa:
-posteze lase un comentariu la macheta de concurs in care in care eticheteze un prieten alaturi de care vrea sa
mearga la Festival.
- sa urmareasca conturile de Instagram: https://www.instagram.com/supernova.romania/?hl=en si
https://www.instagram.com/analogue.festival/
6.2. Fiecare Participant se poate inscrie o singura data in Concurs.
6.3. Nu se iau in considerare comentariile postate dupa data si ora la care Concursul se incheie, chiar daca celelalte
conditii de participare se respecta.
6.4. Comentariile al caror continut va fi apreciat ca fiind obscen, cu referiri politice, cu mesaje care discrimineaza pe
criterii rasiale, de religie, gen sau varsta sau incalca in vreun fel legile romane in vigoare, vor atrage dupa sine
excluderea Participantului din concurs.
6.5. Nu se considera Participanti persoanele care nu respecta toate conditiile indicate de mecanismul si dreptul de
participare expuse in prezentul Regulament.
6.6. Organizatorul isi rezerva dreptul de a sterge comentariile care instiga la violenta sau pe cele cu caracter obscen
sau licentios.
6.7. In cazul in care numele de pe pagina de Facebook nu este numele si prenumele real al castigatorului, acesta este
obligat sa furnizeze Organizatorului numele si prenumele real in vederea acordarii premiului castigat.
6.8. In cazul in care, un Participant care a fost declarat castigator, nu contacteaza Organizatorul in termen de 5 zile
de la momentul in care a fost desemnat castigator al Concursului, dreptul de premiere va fi revocat si Organizatorul
are dreptul sa desemneze un alt castigator in locul persoanei care fusese desemnata initial castigatoare.
6.9 In cazul in care un castigator desemnat nu indeplineste toate conditiile impuse prin Regulament, Organizatorul
va extrage un alt castigator.
6.10. Organizatorul nu va expedia premiile prin curier. Premiul se va ridica de la Biroul de Administratie Supernova
Pitesti, in intervalul orar 9.30-16.30, de luni pana vineri.
Art. 7 Raspundere
7.1. Organizatorul nu va raspunde pentru disparitia sau deteriorarea premiilor dupa momentul inmanarii acestora
castigatorilor.
7.3. Conform Regulamentului Instagram, mentionam ca acest Concurs nu este in niciun fel sponsorizat, administrat sau
asociat cu Instagram. Prin participarea la Concurs, Participantii confirma ca au 16 ani si absolva Instagram de
responsabilitate si sunt de acord cu termenii si conditiile de utilizare a platformei de socializare Instagram.
Art. 8 Taxe si impozite
Organizatorul Concursului nu este raspunzator de plata taxelor sau a altor obligatii financiare legate de premiile oferite,
acestea fiind in sarcina persoanelor castigatoare.
Art. 9 Informarea Participantilor privind prelucrarea datelor cu caracter personal
9.1. Prezentul Regulament este la dispozitia oricarei persoane sau autoritati interesate, putand fi consultat gratuit pe
www.supernova-pitesti.ro.
9.2. Participarea la Concurs implica obligativitatea respectarii prevederilor prezentului Regulament.
9.3. Pentru organizarea Supernova are nevoie sa prelucreze datele cu caracter personal ale Participantilor (numele profilului
asociat contului de Instagram si alte date setate de Participanti ca fiind publice/vizibile celorlalti utilizatori Instagram) si
castigatorilor (numele profilului asociat contului de Instagram, nume, prenume, telefon, judetul in care domiciliaza si
semnatura). Temeiul juridic al prelucrarii este reprezentat de dispozitiile articolului 6 alin. 1 lit. b) din Regulamentul (UE)

2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27.04.2016 privind protectia datelor cu caracter personal,
respectiv: "prelucrarea este necesara pentru executarea unui contract la care persoana vizata este parte sau pentru a face
demersuri la cererea persoanei vizate inainte de incheierea unui contract". De asemenea, Supernova are o obligatie legala
de a prelucra datele cu caracter personal ale castigatorilor, procesele verbale de acordare a premiilor reprezentand
documente fiscale justificative. Datele cu caracter personal vor fi folosite numai in scopul desfasurarii acestui Concurs.
Datele cu caracter personal ale Participantilor care nu vor fi desemnati castigatori vor fi sterse din bazele de date ale
Supernova in termen de 30 de zile de la data expirarii duratei Concursului. Datele cu caracter personal ale persoanelor
desemnate castigatoare vor fi pastrate de catre Supernova timp de 5 ani incepand cu data de 01.01.2022, in conformitate
cu prevederile legislatiei fiscale. Datele cu caracter personal nu vor fi transferate vreunui tert si nici nu vor fi dezvaluite, cu
exceptia cazurilor prevazute de lege (ex. reprezentanti ai autoritatilor fiscale, politie, etc.).
9.4. Participantii au acces gratuit la datele personale colectate sau prelucrate de Supernova, printr-o cerere scrisa, datata
si semnata, adresata Centrului Comercial Supernova Pitesti, situat in Comuna Bradu, Judetul Arges, DN65B, nr. 3 sau
transmisa pe email la adresa steluta.radu@supernova.at. Participantii au, de asemenea, dreptul de interventie asupra
datelor personale, putand, dupa caz, solicita rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu
este conforma prevederilor legale aplicabile, in special a datelor incomplete sau inexacte. In conditiile de mai sus,
Participantii pot, totodata, solicita transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma legii, avand
dreptul de a se opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia particulara, ca datele care ii
vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare.
Art. 10 Litigii
Eventualele litigii aparute intre Organizator si Participantii la Concurs 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.
Art. 11 Dispozitii finale
11.1. Prin inscrierea la Concurs, Participantii sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament.
11.2. Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru eventualele dispute legate de dreptul de proprietate asupra premiilor
valabile in Concurs.
11.3. 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 premiul acordat.
11.4. In cazul in care organizarea Concursului este impiedicata de evenimente de forta majora, Organizatorul isi rezerva
dreptul de a decide, dupa caz, incheierea, prelungirea sau amanarea acestuia.

Organizator SUPERNOVA PIT RO

