
 

REGULAMENT CAMPANIE „SARBATORIM 8 ANI LA HELLO SHOPPING PARK” 

1. DESFASURAREA CAMPANIEI „SARBATORIM 8 ANI LA HELLO SHOPPING PARK” 

  

1.1. Organizatorul campaniei promotionale „SARBATORIM 8 ANI LA HELLO SHOPPING PARK” (denumita in 

continuare „Campania”) este BEL ROM CINCI S.R.L.,cu sediul in Bucuresti, Str. Paleologu nr. 24, cam.12, 

sector 3, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/9115/2008, cod fiscal CUI RO18574766, cont bancar 

RO.95.BACX.0000.0030.2922.8000, deschis la Unicredit Tiriac Bank, reprezentata de RESOLUTE LAR 

ROMANIA S.A., in calitate de Administrator Special, prin Dl. Ionut Dogaru, denumita in continuare 

ORGANIZATORUL. 

Campania se va derula ca tombola, conform prevederilor prezentului regulament oficial (denumit in 

continuare "Regulamentul"), document obligatoriu pentru toti Participantii la Campanie, asa cum acestia sunt 

definiti in cele ce urmeaza. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica Regulamentul cu cel putin 24 de 

ore inaintea intrarii in vigoare a modificarilor. Campania este realizata cu sprijinul SPLIT ADVERTISING 

INVEST SRL in calitate de REPREZENTANT/AGENTIE cu sediul in Bucuresti, Str. Ion Mortun 8 – 12, ap. 43, 

 sector 3, inregistrata la Registrul Comertului sub numarul J40/11897/2005, avand cod fiscal RO17755373, 

cont numarul RO RO 62 RNCB 0074 02 920 689 0001  deschis la BCR, legal reprezentata de Florea Alexandru 

in calitate de Administrator. 

Campania se va desfasura in perioada 20 septembrie – 7octombrie 2016, pe teritoriul Romaniei. 

Campania este organizata in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 99/2000 privind 

comercializarea produselor si serviciilor de piata, republicata si conform legislatiei Uniunii Europene. 

 

1.2  In vederea participarii la Campanie, se poate inscrie orice persoana fizica cu varsta minima de 18 ani, cu 

domiciliul in Romania, care participa la promotie cu respectarea modalitatii de inscriere in conditiile si in 

perioada stabilita prin prezentul Regulament, cu exceptia angajatilor Organizatorului si ai celorlalte societati 

implicate in mod direct in organizarea si desfasurarea Promotiei (inclusiv ai Reprezentantilor si 

Imputernicitilor Organizatorului), a sotilor si a rudelor de gradul intai ale acestora, in linie directa si 

colaterala. Persoanele inscrise vor fi denumite in continuare „Participanti”.  

1.3 Participantii la Campanie sunt obligati sa respecte termenii si conditiile Regulamentului oficial al 

Campaniei, potrivit celor mentionate mai jos. Acesta este disponibil gratuit pe site-ul www.hellopark.ro 

precum si la sediul Organizatorului din Calea Republicii nr. 181, BACAU, jud Bacau, Romania, unde isi are 

adresa centrul comercial HELLO SHOPPING PARK. 

1.4  Angajatii BEL ROM CINCI S.R.L, RESOLUTE LAR ROMANIA S.A., SPLIT ADVERTISING INVEST S.R.L., 

angajatii societatilor subcontractante organizatorului, angajati ai Hypermarket-ului AUCHAN sau angajatii 

magazinelor din incinta locatiei HELLO SHOPPING PARK si membrii familiilor lor sunt ineligibili sa se inscrie 

si sa participe la campanie.  

Prin inscrierea la Campanie, Participantii accepta neconditionat, exclusiv si irevocabil ca numele, fotografiile 

si materialele filmate cu acestia si castigatorii sa poata fi facute publice si exploatate in orice scop, inclusiv 

publicitar, de catre organizator si/sau subcontractanti ai acestuia, fara niciun fel de pretentii de orice natura 

din partea Participantilor si Castigatorilor, acestia renuntand la a solicita organizatorului si/sau 

subcontractantilor sai vreo suma de bani sau vreo alta prestatie din partea Organizatorului pentru 

exploatarea drepturilor patrimoniale de autor/conexe (prevazute de Legea nr. 8/1996) aferente operelor 

audio-video si/sau fotografice continand imaginea, numele si sunetul (vocea) acestor persoane (participanti 

http://www.hellopark.ro/


si castigatori), surprinse/fixate pe orice tip de suport de catre organizator si/sau subcontractantii sai cu 

ocazia inscrierii, participarii la concurs, extragerii si acordarii premiilor. 

 

2. MECANISMUL CAMPANIEI PROMOTIONALE: 

2.1 Participantii care efectueaza cumparaturi in incinta HELLO SHOPPING PARK, in perioada 20 

SEPTEMBRIE 2016 -7 OCTOMBRIE  2016 de minim 99 lei pe un singur bon fiscal dobandesc dreptul de a se 

inscrie in cadrul Tombolei aniversare pentru a castiga unul dintre cele 8 premii ce consta intr-un set de 

vouchere valorice de diverse valori in suma totala de maxim 2.500 lei / set de vouchere, suma asupra careia 

se aplica impozitul prevazut de legea romana. 

Suma neta a setului de vouchere va fi de 2.196 lei pentru fiecare castigator si acesta va cuprinde: 43 vouchere 

x 50 lei si un 1 voucher x 46 lei.  

Organizatorul are obligatia de a inmana personal in baza unui proces verbal setul de vouchere si de a valida 

fiecare castigator in parte in prezenta reprezentantului agentiei pana la data de 15 octombrie 2016 cel tarziu. 

Un participant are dreptul sa se inscrie cu mai multe bonuri fiscale. 

2.2 DESCRIEREA MECANISMULUI CAMPANIEI „SARBATORIM 8 ANI LA HELLO SHOPPING PARK””: 

Participantii vor trebui sa se inscrie la tombola: 

 ONLINE pe www.HELLOPARK.RO in zona special amenajata a campaniei pe site 

 In interiorul centrului comercial la punctul de informare al campaniei, in zona Steilmann si a 

magazinului C&A, se vor inscrie in format electronic la reprezentantul agentiei SPLIT de Luni pana 

vineri intre orele 12.00 – 20.00, iar in weekend intre orele 11:00 – 19:00. Participantii vor completa 

si un talon de inscriere, in limita stocului disponibil si il vor depune in urna special amenajata in scop 

de colectare de informatii pentru baza de date a centrului comercial. Clientii care nu au o adresa de 

email de declarat, vor fi inregistrati cu adresa nume.prenume@hellopark.ro 

Clientii trebuie sa pastreze bonurile fiscale aferente cumparaturilor, declarate pe proprie raspundere, pentru 

revendicarea premiilor in cazul in care vor fi declarati castigatori. 

Clientii se pot inscrie online si in centrul comercial pana la data de 7 octombrie 2016 ora 21.00 in zona special 

amenajata. 

Extragerea va avea loc in data de 8 octombrie 2016 prin intermediul aplicatiei si a site-ului www.random.org. 

Toti participantii inscrisi vor fi introdusi in aplicatia www.random.org cu nume si prenume de profil asa cum 

au declarat la momentul inscrierii.  

Prezenta campanie in curs, nu se asociaza cu alte tombole care au loc in acelasi timp. Fiecare participant va 

trebui sa aplice pentru fiecare tombola in parte in mediul ONLINE! 

Primele 8 nume diferite ale participantilor care s-au inscris la tombola si care vor fi afisate de 

www.random.org ca si castigatori, vor fi declarati participanti posibili castigatori. 

Un participant, chiar daca poate introduce mai multe bonuri fiscale, nu poate castiga decat un singur premiu, 

iar bonul fiscal solicitat de organizator va fi primul bon fiscal afisat de aplicatie, in dreptul numelui sau!In 

cazul in care aplicatia www.random.org afiseaza de mai multe ori acelasi nume si prenume  pana la atribuirea 

celor 8 premii se va verifica daca numele afisate apartin unor persoane diferite sau aceleasi persoane.  
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Verificarea se poate face dupa data nasterii, cont de email (declarat de participant pe propria raspundere) sau 

orice alt camp de inregistrare solicitat. In cazul in care rezulta diferente in datele folosite pentru inregistrarea 

in campanie atunci numele in cauza va fi validat ca participant posibil castigator. Validarea finala se va face la 

verificarea actelor de identitate a persoanelor declarate potentiali castigatori in data de 8 Octombrie. 

Persoanele care se inscriu la zona info a campaniei din interiorul centrului comercial, care nu au o 

adresa de email activa, vor fi inscrise cu adresa de email nume.prenume@hellopark.ro, acestea din 

urma fiind obligate sa declare un numar de telefon valabil si functional pe care sa poata fi contactate, 

dar aceasta categorie de participanti, nu va fi contactata pe email in cazul in care sunt declarati 

castigatori participanti.  

Voucherele vor putea fi folosite incepand cu data de 15 octombrie 2016 pana la data de 15 decembrie 2016 

exclusiv in magazinele partenere, magazine care vor fi nominalizate o data cu inmanarea setului de vouchere 

pentru fiecare castigator. 

Organizatorul va posta pe facebook primele 8 nume diferite ale extragerii din 8 Octombrie 2016 in termen de 

maxim 24 de ore. Organizatorul nu se face responsabil pentru cazurile in care castigatorul nu isi verifica in 

mod regulat pagina de facebook a centrului comercial sau adresa de email declarata pe propria raspundere la 

momentul inscrierii pe s. Organizatorul / reprezentantul organizatorului nu isi asuma nici o raspundere 

pentru nefunctionalitatea unor servicii conexe, pierderea usernameului sau a parolei de acces la adresa de e-

mail declarata de catre castigator sau suspendarea contului participantului de catre furnizorul  de servicii de 

e-mail / facebook.In cazul in care persoanele nominalizate potentiali castigatori au furnizat numere de telefon 

valabile, acestia vor fi contactati telefonic si li se va trimite sms. 

De la data afisarii pe site si facebook a listei nominale cu castigatorilor campaniei, persoanele 

nominalizate potentiali castigatori trebuie sa prezinte in maxim 4 zile lucratoare, in intervalul 10:00-

18:00, bonul fiscal castigator la biroul administrativ din incinta centrului comercial. Bonul fiscal 

desemnat castigator trebuie prezentat in original, iar datele de pe bon trebuie sa coincida cu datele 

introduse la inscrierea bonului pe aplicatia www.hellopark.ro. In eventualitatea in care bonul fiscal 

nu coincide cu cel utilizat in vederea participarii la campanie, potentialul castigator nu va fi validat. 

Participantii ce urmeaza a fi desemnati castigatori trebuie sa intruneasca in intregime conditiile prezentului 

regulament. In cazul in care castigatorii nu indeplinesc conditiile de eligibilitate pentru a fi declarati 

castigatori, atunci premiile vor ramane in posesia organizatorului. 

Organizatorul si celelalte societati implicate in campanie nu sunt raspunzatori pentru erorile informatice sau 

erori de alta natura. De asemenea, Organizatorul nu este raspunzator pentru pierderea bonului de casa  sau 

pentru neprimirea acestuia de catre clienti. Bonurile fiscale de casa trebuie sa fie din incinta magazinelor din 

centrul comercial HELLO SHOPPING PARKsi sa aiba data maxima a bonului 7 octombrie 2016, ora 21:00. 

Orice bon fiscal pe care s-a emis factura fiscala pe societate comerciala sau PFA, nu va fi considerat bon 

castigator si se anuleaza de drept. 

Intrarea in posesia premiului este strict conditionata de prezentarea bonului fiscal in original care sa ateste 

cumparaturile din incinta Centrului Comercial HELLO SHOPPING PARK. Elementale care vor fi urmarite 

pentru atribuirea premiului sunt: numele si prenume participantului, data nasterii, suma bonului fiscal, 

magazinul de la care a fost facuta achizitia si data bonului fiscal. 

Orice tentativa de fraudare a concursului poate atrage suspendarea anumitor participanti din concurs. 

Tentativa de fraudare este subiectiva si ramane la latitudinea organizatorului, in cazul in care anumite situatii 

nu au fost prevazute in prezentul regulament. 
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Dupa realizarea primei extrageri, Organizatorul va mai OFERI, in afara celor 8 mari premii aniversare, alte 

premii suplimentare in cadrul Tombolei Aniversare, in cadrul unei extrageri separate de prima extragere, dupa 

eliminarea castigatorilor de la prima extragere din lista de participanti. Premiile oferite in colaborare cu 

magazinele partenere din cadrul HELLO SHOPPING PARK sunt mentionate in tabelul de mai jos:  

Crt Premiu Oferit de:  Pret 
unitar cu 
TVA 

Nr bucati Valoare totala 
premii  

1 Perne Jysk fara 
valoare 
contabila 

30                              
fara  valoare 
contabila 

2 Botine Passro fara 
valoare 
contabila 

5 perechi fara valoare 
contabila 

3 Card cadou  in val de 50lei C&A fara 
valoare 
contabila 

4 fara valoare 
contabila 

4 Brelocuri personalizate Orange fara 
valoare 
contabila 

15 fara valoare 
contabila 

5 Voucher produse_cappucino in pahare 
de take-away, din carton. 

Zvon fara 
valoare 
contabila 

100 fara valoare 
contabila 

6 Seturi bijuterii  Synchronize fara 
valoare 
contabila 

10 fara valoare 
contabila 

7 Voucher produse in val de 200 Ron San Francisco fara 
valoare 
contabila 

1 fara valoare 
contabila 

8 Cadouri pentru copii 
(rechizite+dulciuri) 

Auchan fara 
valoare 
contabila 

50 fara valoare 
contabila 

9 Voucher produse in valoare de 500 RON Atti Creative fara 
valoare 
contabila 

1 fara valoare 
contabila 

10 Premii constand in produse (5 buc. 
ferastrau vertical, 5 buc. slefuitor 
vibratii, 5 buc. polizor, 4 seturi dus, 10 
buc. pistol stropit multi-jet, 8 buc. cutii 
postale, 5 buc. suport rotativ, 5 buc. 
lampadar, 3 buc. termostat) 

Leroy Merlin fara 
valoare 
contabila 

50 fara valoare 
contabila 

 

 

In cazul acestor premii suplimentare, castigatorii au obligatia de a se prezenta incepand cu data de 9 

octombrie pana pe data de 13 octombrie 2016 inclusiv, in intervalul orar 16.00 – 20:00 la punctul de 

informare al campaniei, in zona Steilmann si a magazinului C&A pentru ridicarea premiului. Pentru 

aceasta categorie de premii, organizatorul va publica pe www.facebook.com/hellopark lista premiilor 

si ordinea lor de extragere.  

3. PREMII SI VALOAREA ACESTORA 

3.1 Campania se va desfasura in intervalul 20 septembrie – 7 Octombrie 2016, ora 21:00.  
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Participantii la acest concurs au posibilitatea de a castiga maxim 8 premii aniversare in valoare totala de 

2.500 de lei impozabili / premiu si retinuti la sursa de catre organizator, oferiti sub forma de vouchere 

valorice valabile in incinta centrului Comercial HELLO SHOPPING PARK exclusiv la magazinele partenere. 

Valoarea totala a premiilor este 20.000 lei impozabili prin retinerea la sursa din valoarea fiecarui premiu 

acordat de catre Organizator. 

3.2 Castigatorul va intra in posesia premiului dupa ce va semna un proces verbal cu organizatorul in care se 

va consemna valoarea bonului fiscal, magazinul, data bonului, numele si prenumele castigatorului si numarul 

de vouchere eliberat conform prezentului regulament, cu seriile voucherelor respective. De asemenea, 

castigatorul va semna un proces verbal  prin care declara pe propria raspundere ca respecta in intregime 

prevederile prezentului regulament. 

3.3 Organizatorul nu va suporta niciun fel de cheltuieli dupa punerea Castigatorilor in posesia premiilor.  

3.4. Decontarea financiara intre magazinele partenere si organizator se va face in mod direct intre aceste 

entitati, agentia / reprezentantul organizatorului fiind exonerat de orice legatura si plata a oricarui impozit, 

taxa sau efectuare de plata catre terti. 

 

4. ACORDAREA  SI PREDAREA PREMIULUI  

4.1. Alocarea premiilor va fi facuta cu ajutorul platformei www.random.org in care  reprezentantul 

organizatorului va introduce lista de participanti inscrisi pe site-ul www.hellopark.ro  pana la data de 7 

octombrie 2016 inclusiv. 

4.2. Extragerea va avea loc la data de 8 octombrie 2016 in intervalul orar 18:00 - 19:00. 

4.3. Participantii castigatori vor fi anuntati IN MAXIMUM 24 DE ORE DE LA DATA EXTRAGERII pe 

www.facebook.com/hellopark si pe www.hellopark.ro. 

 Toti participantii inscrisi vor fi introdusi in aplicatia www.random.org cu nume si prenume si toate detaliile 

introduse de acestia. 

Clientii trebuie sa pastreze bonurile fiscale aferente cumparaturilor pentru revendicarea premiilor in cazul in 

care vor fi declarati castigatori. 

Clientii se pot inscrie online si in centrul comercial paana la data de 7 octombrie 2016 ora 21.00. 

4.4. Extragerea va avea loc in data de 8 octombrie 2016 prin aplicatia www.random.org. Toti participantii 

inscrisi vor fi introdusi in aplicatia www.random.org cu nume si prenume de profil asa cum au declarat la 

momentul inscrierii.  

Prezenta campanie in curs, nu se asociaza cu alte tombole care au loc in acelasi timp. Fiecare participant va 

trebui sa aplice pentru fiecare tombola in parte in mediul ONLINE! 

Primele 8 nume diferite ale participantilor care vor fi afisate de www.random.org ca si castigatori, vor 

fi declarati participanti posibili castigatori. VOR DEVENI CASTIGATORI DE DREPT AI PREMIILOR, 

DUPA VALIDARE, ADICA IN MAXIMUM 4 ZILE LUCRATOARE DE LA DATA AFISARII ACESTORA PE 

FACEBOOK SI www.hellopark.ro 

Un participant, chiar daca poate introduce mai multe bonuri fiscale, nu poate castiga decat un singur 

premiu, iar bonul fiscal solicitat de organizator va fi primul bon fiscal afisat de aplicatie, in dreptul 

numelui sau! in cazul in care aplicatia www.random.org  afiseaza de mai multe ori acelasi nume si 

http://www.random.org/
http://www.hellopark.ro/
http://www.facebook.com/hellopark
http://www.hellopark.ro/
http://www.random.org/
http://www.random.org/
http://www.random.org/
http://www.random.org/
http://www.focsanimall.ro/
http://www.random.org/


prenume  pana la atribuirea celor 8 premii se va verifica daca numele afisate apartin unor persoane 

diferite sau aceleiasi persoane. Verificarea se poate face dupa data nasterii, cont email sau orice alt 

camp de inregistrare solicitat. In cazul in care rezulta diferente in datele folosite pentru inregistrarea 

in campanie atunci numele in cauza va/vor fi validat ca participant posibil castigator. Validarea finala 

se va face la verificarea actelor de identitate a persoanelor declarate potentiali castigatori in data de 8 

octombrie. 

Persoanele care se inscriu la zona info a campaniei din interiorul centrului comercial, care nu au o 

adresa de email activa, vor fi inscrise cu adresa de email nume.prenume@hellopark.ro, acestea din 

urma fiind obligate sa declare un numar de telefon valabil si functional pe care sa poata fi contactate, 

dar aceasta categorie de participanti, nu va fi contactata pe email in cazul in care sunt declarati 

castigatori participanti. In cazul in care persoanele nominalizate potentiali castigatori au furnizat numere 

de telefon valabile, acestia vor fi contactati telefonic si li se va trimite sms. 

4.5. Voucherele vor putea fi folosite incepand cu data de 15 octombrie 2016 pana la 15 decembrie 2016 

exclusiv in magazinele partenere, magazine care vor fi nominalizate o data cu inmanarea setului de vouchere 

pentru fiecare castigator. 

Organizatorul va posta pe facebook primele 8 nume diferite ale extragerii din 8 octombrie 2016 in termen de 

maxim 24 de ore. Organizatorul nu se face responsabil pentru cazurile in care castigatorul nu isi verifica in 

mod regulat pagina de facebook a centrului comercial sau adresa de email declarata pe propria raspundere la 

momentul inscrierii pe s. Organizatorul / reprezentantul organizatorului  nu isi asuma nici o raspundere 

pentru nefunctionalitatea unor servicii conexe, pierderea usernameului sau a parolei de acces la adresa de e-

mail declarata de catre castigator sau suspendarea contului participantului de catre furnizorul  de servicii de 

e-mail / facebook. 

De la data afisarii pe site si facebook a listei nominale cu castigatorilor campaniei, persoanele 

nominalizate potentiali castigatori trebuie sa prezinte in maxim 4 zile lucratoare, in intervalul 10:00-

18:00, bonul fiscal castigator la biroul administrativ din incinta centrului comercial. Bonul fiscal 

desemnat castigator trebuie prezentat in original, iar datele de pe bon trebuie sa coincida cu datele 

introduse la inscrierea bonului pe aplicatia www.hellpark.ro. In eventualitatea in care bonul fiscal nu 

coincide cu cel utilizat in vederea participarii la campanie, potentialul castigator nu va fi validat. 

Organizatorul si celelalte companii implicate in campanie nu sunt raspunzatori pentru erori informatice sau 

alte erori. De asemenea, Organizatorul nu este raspunzator pentru pierderea bonului de casa  sau pentru 

neprimirea acestuia de catre clienti. Bonurile fiscale de casa trebuie sa fie din incinta magazinelor din centrul 

comercial Hello Shopping Park si sa aiba data maxima a bonului 8 octombrie 2016, ora 21:00 

Orice bon fiscal pe care s-a emis factura fiscala pe societate comerciala sau PFA, nu va fi considerat bon 

castigator. 

Intrarea in posesia premiului este strict conditionata de prezentarea bonului fiscal in original care sa ateste 

cumparaturile din incinta Centrului Comercial Hello Shopping Park. 

4.6. Orice tentativa de fraudare a concursului poate atrage suspendarea anumitor participanti din concurs. 

Tentativa de fraudare este subiectiva si ramane la latitudinea organizatorului, in cazul in care anumite situatii 

nu au fost prevazute in prezentul regulament. 

In cazul refuzului unui Castigator de a beneficia de premiul castigat, asa cum este acesta descris in 

regulament, acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului. Premiul respectiv va ramane la dispozitia 

Organizatorului in acest caz. 
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4.7 Premiile acordate nu pot fi inlocuite cu alte premii iar sumele raman neschimbate cu conditia in care nu 

exista fluctuatii semnificative ale cursului BNR – EURO mai mari sau mai mici de 0.5 % de la data redactarii 

regulamentului si pana la data inmanarii premiului castigatorului. 

4.8 Predarea premiilor poate fi un eveniment public. Participarea la aceasta Campanie presupune acordul 

Castigatorului referitor la faptul ca persoana lor, numele, localitatea in care domiciliaza si fotografia lor pot fi 

facute publice si folosite in materiale foto, audio si video de catre Organizator fara niciun fel de plata. 

4.9 In privinta Premiilor, raspunderea Organizatorului este strict limitata la acordarea premiilor 

prindesemnarea castigatorilor. 

 

5. Taxe si impozite 

5.1 Organizatorul concursului nu este raspunzator de plata taxelor, impozitelor sau a altor obligatii financiare 

legate de premiile oferite, cu exceptia impozitului pe veniturile din premii, conform art. 75 si 77 din Codul 

Fiscal, aplicabil veniturilor individuale provenite din campanii promotionale, impozit pe care organizatorul 

este obligat sa il calculeze, sa il retina la sursa si sa il transfere la bugetul de stat conform prevederilor legale 

in vigoare, impozit pe care il va retine din valoarea totala a fiecarui premiu in parte. 

5.2. Organizatorul concursului sau Agentia nu sunt raspunzatori de plata niciunei alte cheltuieli relative la 

premiul castigat, acestea revenind exclusiv Castigatorului. 

5.3. Organizatorul isi asuma responsabilitatea numai in ceea ce priveste desemnarea castigatorilor,  

inmanarea setului de vouchere catre fiecare castigator si plata aferenta fiecarui voucher catre magazinele 

partenere ale campaniei. 

5.4. Prin inscrierea fiecarui Participant, Organizatorul concursului dobandeste toate drepturile de publicare a 

numelui respectivului participant, dreptul de radiodifuzare a numelui, si imaginii sale, in orice conditii fara 

alte consideratii sau plati. 

        

6. PROTECTIA DATELOR PERSONALE 

6.1.  In conformitate cu legislatia in vigoare, Organizatorul este obligat sa faca publice numele castigatorilor si 

premiile acordate in cadrul acestei Campanii. 

6.2.  Organizatorul, detinand numar de Operator de date cu caracter personal 20520/2011, se obliga de 

asemenea sa respecte prevederile Legii nr. 677/2001 privind protectia datelor personale. Ca atare, 

Organizatorul se angajeaza sa pastreze confidentialitatea datelor personale ale participantilor la prezenta 

Campanie si sa le utilizeze conform prezentului Regulament Oficial si legislatiei in vigoare.  

6.3.  Participantul la promotie in calitate de persoana vizata, are conform Legii 677/2001, urmatoarele 

drepturi: dreptul la informare (art.12), dreptul de acces la date (art.13), dreptul de interventie asupra datelor 

(art.14), dreptul de opozitie (art. 15) 

6.4 Prin participarea la prezenta Campanie participantul isi exprima acordul de a intra in baza de date a 

Organizatorului si de a primi informari legate de activitatile sau campaniile active ale acestuia, dar si din 

partea partenerilor organizatorului  

6.5. Prezentul Regulament este la dispozitia oricarei persoane sau autoritati interesate, putand fi consultat 

gratuit la biroul de informatii dedicat Campaniei din incinta centrului Comercial HELLO SHOPPING PARK  

precum si pe site-ul www.hellopark.ro . 

http://www.hellopark.ro/


  

7.LITIGII 

7.1   Eventualele litigii aparute intre Organizator si Participantii la Campanie se vor rezolva pe cale amiabila. 

In cazul in care o astfel de solutionare nu va fi posibila, litigiile vor fi deferite instantelor judecatoresti din 

Bucuresti. 

Prezentul Regulament a fost incheiat in 3 exemplare, fiecare cu valoare de original.Prezentul regulament sta 

la dispozitia persoanelor interesate la sediul Organizatorului si pe site-ul www.hellopark.ro si pe 

facebook.com/hellopark 

   

Organizator, 

BEL ROM CINCI S.R.L. 

RESOLUTE LAR ROMANIA S.A. 

Prin Ionut Dogaru 

 

Reprezentant /Agentie, 

SPLIT ADVERTISING INVEST S.R.L. 

Prin Administrator Florea Alexandru 

 

 

http://www.hellopark.ro/

