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Regulamentul Oficial al Campaniei 

“Cel mai frumos Paste este cel pe care il petreci alaturi de cei dragi”  

a Centrului Comercial Veranda Mall 

din perioada 01.04.2017 - 24.04.2017 

1. Organizatorul 

1.1. Organizatorul campaniei “Cel mai frumos Paste este cel pe care il petreci alaturi de cei dragi” 

(“Campania”) este Veranda Obor S.A., o societate pe actiuni, infiintata si functionand in 

conformitate cu legile din Romania, avand sediul social in Str. Ziduri Mosi, nr. 23, cladirea 

centrului comercial Veranda Mall, biroul nr. 1, sectorul 2, Bucuresti, telefon 0799 199 487, 

fax: 021 252 52 64, office@verandamall.ro, (“Organizatorul”). 

1.2. Organizatorul va derula Campania conform prevederilor prezentului regulament oficial 

(“Regulamentul”). Acest Regulament reprezinta un contract incheiat intre Organizator si 

dumneavoastra, in calitate de participant. Prin participarea la aceasta Campanie, 

sunteti de acord, acceptati in integralitate continutul acestui Regulament, in 

mod expres si neechivoc, si va obligati sa respectati toate prevederile prezentului 

Regulament, impreuna cu modificarile si completarile ulterioare, astfel cum 

acestea vor fi aplicabile. 

1.3. Regulamentul este disponibil in mod gratuit, oricarui solicitant, pe pagina oficiala web 

www.verandamall.ro, precum si la centrul de informatii din incinta centrului comercial 

Veranda Mall situat in Strada Ziduri Mosi, nr. 23, Sector 2, Bucuresti (“Centrul 

Comercial”), in perioada 01.04.2017 – 24.04.2017. Ori de cate ori in cuprinsul 

Regulamentului se va face referire la pagina oficiala a Campaniei, se va intelege pagina web 

www.verandamall.ro. 

2. Perioada si locul desfasurarii Campaniei 

2.1. Campania este organizata in incinta Centrului Comercial. Si se deruleaza in perioada 

01.04.2017 - 24.04.2017, astfel:  

(a) 01.04.2017  (incepand cu ora 12.00 p.m.) – 18.04.2017 (pana la ora 12:00 pm) - achizitia 

de produse si servicii, inscrierea in Campanie si primirea de Premii Instant;  

(b) 18.04.2017 (ora 15:00) – extragerea si desemnarea Castigatorului;  

(c) 18.04.2017 – 24.04.2017 – validarea si ridicarea Premiului de catre Castigator. 

2.2. Participarea la Campanie se realizeaza prin completarea formularului de inscriere la 

Campanie si pe baza achizitionarii de produse si servicii in valoare de minim 150 RON din 

magazinele din Centrul Comercial, conform prezentului Regulament. 

2.3. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau completa prezentul Regulament, precum si 

dreptul de a suspenda si/sau inceta desfasurarea Campaniei, cu conditia instiintarii prealabile 

(atunci cand acest lucru este posibil) a participantilor inainte de data/ora la care orice 

modificare/completare a Regulamentului va deveni aplicabila. 

3. Conditii de Participare 

3.1. Dreptul de participare 

3.1.1. Conform Regulamentului, se poate inscrie si participa la Campanie orice persoana fizica, 

indiferent de sex, nationalitate sau religie, cu conditia sa aiba varsta minima de 18 ani 

impliniti la data inceperii Campaniei si domiciliul stabil sau resedinta in Bucuresti. 

3.1.2. Prin exceptie de la prevederile de mai sus, nu au dreptul sa participe in Campanie angajatii 

Organizatorului, angajatii colaboratorilor Organizatorului, si nici rudele de gradul intai si 

afinii sau sot/sotie ai acestora. 

mailto:office@verandamall.ro
http://www.verandamall.ro/
http://www.verandamall.ro/
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3.1.3. Sunt descalificate automat persoanele care participa la Campanie asumandu-si o 

identitate falsa sau care nu ofera date corecte si complete, care participa cu 

bonuri care nu le apartin, care nu respecta prevederile Regulamentului sau care 

se angajeaza in orice alte activitati frauduloase. Organizatorul isi rezerva dreptul de a 

elimina din Campanie sau de a anula decizia prin care un participant este desemnat castigator 

al Campaniei in cazul in care aceasta prevedere nu este respectata.  

3.2. Inscrierea la Campanie. Eligibilitatea bonului de cumparaturi. Desfasurarea Campaniei 

3.2.1. In vederea participarii la Campanie, participantii trebuie sa achizitioneze produse si/sau 

servicii din magazinele Centrului Comercial, avand o valoare de minimum 150 RON, ce 

poate fi obtinuta printr-un singur bon de cumparaturi sau prin cumularea unui numar de 

maximum 2 bonuri de cumparaturi. Pentru a putea fi eligibile, achizitiile sus-

mentionate trebuie realizate in cadrul unei singure zi, oricand in perioada 

01.04.2017 (incepand cu ora 12:00 pm) – 18.04.2017 (pana la ora 12:00 pm) (pentru 

evitarea oricarui dubiu, participantii se pot inscrie la Campanie doar cu bonurile emise in 

aceeasi zi in care are loc inscrierea). Nu sunt acceptate bonurile fiscale reprezentand 

plati de utilitati, chitantele aferente schimburilor valutare si bonurile provenind 

de la Maxbet. 

3.2.2. Dupa obtinerea bonului(urilor) aferente achizitiilor, participantii vor trebui sa se inscrie in 

Campanie prin completarea unui formular de inscriere (Anexa 1 la prezentul Regulament), 

disponibil, in format electronic (pe tableta), la centrul de informare al Campaniei - in dreptul 

Intrarii Amfiteatru din incinta Centrului Comercial (“Centrul de Informare”). 

3.2.3. Pentru a verifica indeplinirea conditiilor de eligibilitate, reprezentantii Organizatorului de la 

Centrul de Informare vor verifica bonul(rile) de cumparaturi pentru a vedea (1) daca 

produsele sau serviciile au fost cumparate exclusiv din magazinele din Centrul Comercial (cu 

exceptiile sus-mentionate); (2) daca aceste cumparaturi au fost efectuate intr-o singura zi, in 

intervalul sus-mentionat; (3) daca se respecta numarul maxim de bonuri de cumparaturi si 

valoarea totala minima a acestora; (4) daca inscrierea se realizeaza in aceeasi zi in care au fost 

efectuate achizitiile; (5) daca, la momentul prezentarii bonului(rilor) catre reprezentantii 

Organizatorului, participantul are asupra sa cumparaturile aferente acestui(or) bon(uri), 

facand astfel dovada ca el este proprietarul de drept al bonului(rilor) de cumparaturi 

prezentate; si (6) daca sunt respectate cerintele de la punctul 3.1 de mai sus.  

3.2.4. Daca sunt indeplinite cumulativ cerintele de la punctul 3.2.3 de mai sus, participantul se va 

inscrie in Campanie, cu ajutorul reprezentantului Organizatorului (prin completarea datelor 

solicitate in formularul electronic de inscriere) si ii va fi permisa participarea la Campanie. 

3.2.5. Odata cu finalizarea inscrierii in Campanie si confirmarea eligibilitatii, participantii vor primi 

un premiu instant, constand intr-un cozonac, oferit in limita stocului disponibil (“Premiul 

Instant”). Prin aderarea la termenii prezentului Regulament, intelegeti si sunteti de acord ca, 

intrucat numarul Premiilor Instant este unul limitat (conform Anexei 2), nu toti participantii 

vor putea primi un Premiu Instant, acestea fiind acordate in ordinea inscrierii si in limita 

stocului disponibil. Premiile Instant vor fi acordate sub rezerva respectarii Regulamentului, 

prezentarii bonurilor eligibile, a actului de identitate precum si sub semnatura de confirmare 

a primirii Premiului Instant.  

3.2.6. Participantul se va putea inscrie in Campanie o singura data pe zi de Campanie, in baza 

bonului(rilor) validate conform celor de mai sus.  

3.2.7. La momentul prezentarii la Centrul de Informare, reprezentantii Organizatorului vor aplica 

stampila Organzatorului pe bon(uri), in vederea validarii inscrierii (si primirii Premiului 

Instant). 

3.2.8. Participantul este obligat sa pastreze bonul(urile) cu care s-a inscris in 

Campanie, pe perioada derularii Campaniei (i.e., pana la 24.04.2017 inclusiv). 
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3.2.9. Programul Centrului de Informare este 10:00 – 22:00 (exceptie facand prima zi de Campanie, 

cand programul este de la 12.00 la 22.00 si ultima zi de inscriere, 24.04.2017, cand Campania 

se incheie la ora 12:00 pm). 

3.3. Selectarea si desemnarea castigatorului.  

3.3.1. In afara de Premiile Instant, Organizatorul acorda participantului care va fi desemnat drept 

marele castigator al Campaniei („Castigatorul”), ca urmare a tragerii la sorti efectuate 

conform punctelor de mai jos, premiul cel mare, descris in Anexa 3 la Regulament 

(“Premiul”). Se va desemna 1 (un) singur Castigator, acestuia revenindu-i Premiul.  

3.3.2. Extragerea Castigatorului va avea loc in data de 18 aprilie 2017. Rezultatul 

extragerii va fi anuntat pe site-ul www.verandamall.ro.  

3.3.3. Extragerea Castigatorului se va realiza online. In acest sens, reprezentantii Organizatorului 

vor trage la sorti Castigatorul din randul participantilor eligibili, printr-un mecanism 

automat, utilizand soft-ul furnizat de website-ul www.random.org sau orice alt website 

similar. Reprezentantii Organizatorului vor extrage si rezerve – in cazul in care Castigatorul 

nu este validat, Premiul va fi acordat participantilor eligibili din lista de rezerva, in ordinea in 

care au fost extrasi. 

3.3.4. Valoarea totala a premiilor acordate conform prezentului Regulament, numarul acestora si 

dispozitiile speciale cu privire la utilizarea acestora, se regasesc in Anexele 2 si 3 la prezentul 

Regulament; din momentul predarii Premiilor Instant, respectiv semnarea procesului verbal 

de predare primire si acordarea voucherelor, toate riscurile legate de proprietatea si/sau 

posesia Premiilor Instant/Premiului se transfera la Castigator. 

3.3.5. Premiul/Premiile Instant nu pot fi inlocuite cu alte castiguri si nici nu se poate acorda 

contravaloarea acestora in bani. In cazul refuzului de a beneficia de Premiu/ Premiu Instant 

sau in cazul imposibilitatii validarii sale conform prezentului Regulament, respectivul 

participant va pierde dreptul de atribuire a castigului. In aceste situatii, Organizatorul isi 

rezerva dreptul de a nu mai atribui castigurile respective altor participanti, cu exceptia 

rezervelor. 

3.3.6. In ziua extragerii, Organizatorul va contacta telefonic participantul selectat Castigator, pentru 

a-i transmite informatiile necesare primirii Premiului. Daca participantul selectat Castigator 

nu raspunde in termen de maximum 2 zile de la data la care a fost contactat prima data sau 

refuza Premiul, Organizatorul isi rezerva dreptul de a acorda Premiul unei rezerve. 

3.3.7. Prin prezentul Regulament, luati la cunostinta, intelegeti si sunteti de acord ca mecanismul 

acordarii Premiilor este urmatorul: 

(i) in perioada 18 aprilie 2017 – 24 aprilie 2017, persoana desemnata Castigator se va 

prezenta la Centrul de Informare, in intervalul orar 10.00 – 18.00, pentru validarea 

Premiului; 

(ii) Castigatorul va prezenta reprezentantilor Organizatorului actul de identitate si 

bonul(rile) cu care s-a inscris in Campanie (stampilate in prealabil de Organizator) si 

in baza caruia(ora) a fost selectat Castigator; 

(iii) dupa confirmarea identitatii si validarea Premiului de catre Organizator, Castigatorul 

si reprezentantul Organizatorului vor incheia un proces verbal de predare-primire ce 

va avea ca obiect oferirea voucher-elor valorice pe care Castigatorul le poate folosi 

pentru achizitionarea de electrocasnice din Carrefour Veranda in perioada 

19 aprilie 2017 – 30 iunie 2017.  

(iv) momentul acordarii Premiului poate fi filmat si/sau fotografiat de catre 

reprezentantul Organizatorului (o data cu completarea si semnarea procesului verbal 

de la punctul 3.3.7.(iii) de mai sus, Castigatorul va semna si acordul de 

fotografiere/filmare video, prevazut ca Anexa 4 la prezentul Regulament; 

http://www.verandamall.ro/
http://www.random.org/
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inregistrarile si/sau fotografiile vor putea fi publicate pe paginile oficiale web si de 

Facebook ale Organizatorului, precum si pe canalul de youtube aferent).  

3.3.8. Avand in vedere obligatia legala a Organizatorului de a anunta public numele Castigatorului si 

Premiul, prin prezentul aducem la cunostinta participantilor faptul ca respectivele informatii 

vor fi publicate de catre Organizator pe pagina oficiala dedicata Campaniei, dupa validare. 

3.3.9. Orice contestaţie privind organizarea si/sau desfasurarea Campaniei va putea fi depusa la 

Centrul de Informare, sub forma unei cereri scrise si motivate, in termen de 48 de ore de la 

data constatării neregulii. Contestaţiile vor fi soluţionate de Organizator in termen de maxim 

10 zile. In cazul in care contestatorul va fi nemultumit de decizie, se va incerca rezolvarea 

contestatiei pe cale amiabila, iar in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi 

solutionate de in instantele judecatoresti romane competente din Bucuresti.  

3.3.10. In cazul in care, in urma unor verificari ulterioare, se constata ca una sau mai 

multe dintre regulile de participare la prezenta Campanie nu au fost respectate, 

Organizatorul isi rezerva dreptul de a retrage Premiul/ Premiile Instante 

acordat(e) si/sau de a descalifica respectivul participant din Campanie.  

3.4. Premiul 

3.4.1. Premiul acordat de Organizator Castigatorului consta in 2 (doua) vouchere avand valoarea de 

2.000 RON si respectiv 2.500 RON si o valoare totala de 4.500 RON. Aceste vouchere vor 

putea fi utilizate strict pentru achizitionarea de produse electrocasnice din raioanele 

Electrocasnice si IT – Comunicatii, din hypermarketul Carrefour Veranda, in perioada 

19 aprilie 2017 – 30 iunie 2017. In cazul neutilizarii Premiului in perioada mentionata 

anterior, Castigatorul nu va putea obtine restituirea totala sau partiala a contravalorii 

voucherelor. 

3.4.2. Premiul este acordat numai dupa intocmirea formalitatilor necesare de acordare a Premiului, 

descrise in prezentul Regulament. 

3.4.3. Organizatorul are obligatia de a calcula, retine si vira impozitul pe venitul din Premiu, precum 

si orice alte taxe, impozite sau contributii cu regim de retinere la platitorul de venit, pentru 

castigator. 

3.5. Participantilor nu le este impusa nicio cheltuiala sau taxa de participare legata de prezenta 

Campanie. Orice alte obligatii ale Castigatorului aferente utilizarii Premiului (inclusiv dar fara 

a se limita la incheierea asigurarilor obtinerea garantiilor, etc) se afla exclusiv in sarcina 

Castigatorului.  

4. Protectia datelor cu caracter personal si politica de confidentialitate 

4.1. Prin aderarea la mecanismul Campaniei si la Regulament, participantii confirma cunoasterea 

prevederilor prezentului si isi exprima acordul in privinta acestora (inclusiv cu privire la acest 

capitol).  

4.2. Prin comunicarea datelor personale (nume, prenume, adresa, e-mail, serie si numar buletin, 

numar de telefon) in modalitatile indicate in mod expres prin Regulament, participantii la 

Campanie isi exprima acordul expres si neechivoc ca datele lor personale sa intre in baza de 

date privind Campania, in vederea efectuarii deliberarii, validarii si atribuirii Premiului si a 

Premiilor Instant, precum si pentru indeplinirea obligatiilor fiscale privind aceasta Campanie 

si pentru transmiterea de informatii privind activitatea centrului comercial. Participarea la 

Campanie constituie acordul potentialilor castigatori referitor la faptul ca numele acestora va 

fi facut public de Organizator potrivit legislatiei in vigoare. 

4.3. Prelucrarea oricaror date personale va fi facuta cu respectarea Legii nr. 677/2001 privind 

protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie 

a acestor date, lege care ofera persoanelor vizate dreptul la informare (art. 12), dreptul de 

acces la date (art.13), dreptul de interventie asupra datelor (art. 14) si dreptul de opozitie 

(art.15). Participantii au dreptul de a se opune prelucrarii datelor personale si de a solicita 
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stergerea datelor. De asemenea, este recunoscut dreptul participantilor de a se adresa justitiei. 

Pentru exercitarea acestor drepturi, persoanele vizate se pot adresa Organizatorului printr-o 

cerere scrisa, datata si semnata, expediata la adresa mentionata la pct 1.1. de mai sus. 

5. Anularea/ amanarea extragerii si/sau a Campaniei 

5.1. Organizatorul isi rezerva dreptul de a anula sau a amana extragerile si/sau Campania din 

cauza unor situatii neprevazute si/sau cu caracter de caz fortuit, ce nu permit notificarea 

prealabila a persoanelor interesate, spre exemplu atunci cand extragerile nu pot fi desfasurate 

conform planului, din cauza unor defectiuni de hardware sau software etc. 

5.2. Anularea sau amanarea extragerilor si/sau a Campaniei va fi anuntata printr-o notificare 

adecvata pe www.verandamall.ro. Orice anulare prematura a extragerilor nu implica drepturi 

pentru participanti. 

6. Raspunderea Organizatorului  

6.1. Organizatorul nu va fi raspunzator pentru eventualele prejudicii ce ar putea fi suferite de catre 

castigatori, indiferent de natura acestor prejudicii, suferite din momentul predarii premiilor.  

6.2. Imposibilitatea castigatorilor de a intra in posesia oricarui premiu din cadrul acestei Campanii 

exonereaza Organizatorul de orice raspundere.  

6.3. Organizatorul nu isi asuma nicio raspundere cu privire la nefunctionarea retelelor de telefonie 

fixa si/sau mobila sau a retelelor de Internet, respective nu raspunde pentru eventuale 

disfunctionalitati in derularea Campaniei ca urmare a actiunilor unor unor terti (e.g., 

distribuitori/furnizori de energie electrica, operatori, proprietari sau administratori ai 

retelelor de telecomunicatii etc). Organizatorul nu isi asuma nicio raspundere in cazul in care 

ii sunt comunicate informatii false sau eronate. 

6.4. Organizatorul isi rezerva dreptul unilateral de a descalifica un participant la Campanie, daca 

va considera ca respectivul participant s-a angajat intr-un comportament licentios, indecent, 

impotriva bunelor moravuri si linistii publice etc. Organizatorul isi rezerva dreptul de 

descalifica acei participanti care, prin actiunile lor, lezeaza, de orice maniera, imaginea 

Organizatorului, a partenerilor sai si, dupa caz, a celorlalti participanti. 

7. Dispozitii finale 

7.1. Forta Majora. Pentru scopul acestui Regulament, forta majora inseamna orice eveniment care 

nu poate fi controlat, remediat sau prevazut de catre Organizator si a carui aparitie pune pe 

acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament. Daca 

o situatie de forta majora impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului si 

continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea 

obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata, 

conform prevederilor legale in vigoare. Organizatorul va comunica participantilor interventia 

fortei majore. 

7.2. Pentru mai multe informatii referitoare la Campanie, va rugam sa ne contactati la adresa 

office@verandamall.com. 

7.3. Prezentul Regulament este intocmit in conformitate cu legile din Romania.  

Veranda Obor S.A. 

 

 

 

mailto:office@verandamall.com
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ANEXA 1 

Propunere de Formular de inscriere in Campania 

“Cel mai frumos Paste este cel pe care il petreci alaturi de cei dragi” 

 

 

Nume:  

 

Prenume: 

 

Serie si numar CI: 

 

Adresa: 

 

E-mail:  

 

Nr. telefon: 

 

Valoare bon de cumparaturi: 

 

Numar bon de cumparaturi: 

 

Numele magazinului de unde au fost achitionzate produsele/ serviciile: 

 

 

Am citit si sunt de acord cu prevederile Regulamentului Campaniei “ Cel mai frumos 

Paste este cel pe care il petreci alaturi de cei dragi”, care mi-a fost facut disponibil de 

catre reprezentantii Organizatorului Campaniei, inclusiv in ceea ce priveste prelucrarea 

datelor cu caracter personal. 

 

 

Senmnatura participantului, 

 

___________________________ 
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ANEXA 2 

PREMIILE* INSTANT** ce vor fi oferite participantilor  

Campaniei  

“Cel mai frumos Paste este cel pe care il petreci alaturi de cei dragi”  

in perioada 01.04.2017 – 24.04.2017, conform Regulamentului Campaniei 

 

Premiu Instant Nr. bucati 
Total pret (TVA 
inclus) 

Cozonac 2.500  9.475 RON 
 

Valoare totala Premii Instant: 9.475RON. 

*Premiile se ofera in limita stocului disponibil. 

**Premiile nu pot fi schimbate in bani sau in alte bunuri. 



 8 

 

Anexa 3 

PREMIUL* 

ce va fi oferit Castigatorului in urma extragerii din data de 18 aprilie 2017 

pentru Campania “Cel mai frumos Paste este cel pe care il petreci alaturi de cei dragi”  

 

 

 

Valoare totala Premiu, cf Anexa 3: 4.500RON 

*Premiul nu poate fi schimbat in bani sau in alte bunuri. 

**Premiul poate fi utilizat strict pentru achizitionarea de produse electrocasnice din raioanele 

Electrocasnice si  IT – Comunicatii, din hypermarketul Carrefour Veranda in perioada 19 aprilie 2017 

– 30 iunie 2017. In cazul neutilizarii Premiului in perioada mentionata anterior, Castigatorul nu va 

putea obtine restituirea totala sau partiala a contravalorii lor. 

***Fiecare vocuher trebuie folosit integral, in caz contrar, hypermakertul Carrefour Veranda nu va 

acorda rest in numerar.

Premiu** 
Numar 
bucati 

Pret per bucata 
(TVA inclus) Pret total (RON) 

1 voucher*** 1 2.000 RON 2.000 RON 

1 voucher 1 2.500 RON 2.500 RON 
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Anexa 4 

Acord de utilizare a inregistrarii video / fotografiilor in cadrul  

Campaniei “Cel mai frumos Paste este cel pe care il petreci alaturi de cei dragi”  

 

Subsemnatul(a) ____________________, iIn calitate de Castigator al Campaniei “Cel mai 

frumos Paste este cel pe care il petreci alaturi de cei dragi” organizat in perioada 01.04.2017 – 

24.04.2017. („Campania”) de catre Veranda Obor S.A., o societate romana pe actiuni, cu sediul 

social in str. Ziduri Mosi, nr. 23, biroul nr. 1, s2, Bucuresti, Romania, inregistrata la Registrul 

Comertului sub nr. J40/10838/2014, CUI nr. 33599063 („Organizatorul”), 

sunt de acord ca imaginea mea sa fie captata pe suport video si fotografic, iar clipurile video si 

fotografiile sa fie publicate si utilizate de Organizator cu scopul documentarii si promovarii 

Campaniei si a Organizatorului, in scopuri comerciale si necomerciale, in conditiile descrise mai 

jos.  

Prin prezentul inteleg, iau la cunostinta si sunt de acord ca Organizatorul are urmatoarele 

drepturi: 

• de a ma filma si/sau fotografia in ziua primirii Premiului, conform prevederilor 

Regulamentului Campaniei, care mi-a fost pus la dispozitie, pe care l-am citit si cu care 

sunt de acord (fotografii de grup si/sau de tip portret) si de a edita respectivele fotografii, 

inclusiv de a decide forma si aspectul fotografiei finale;  

• de a publica fotografiile/clipurile video mentionate mai sus pe internet (e.g., pagina web, 

Facebook si Instagram a Organizatorului); si 

• de a integra fotografiile/clipurile video in materiale promotionale. 

Inteleg si sunt de acord ca participarea mea la Campanie este voluntara si drepturile in baza 

acestui acord sunt oferite fara contraprestatie sau costuri din partea Organizatoului, pe perioada 

Campaniei si ulterior, pe intreaga perioada a desfasurarii activitatilor de promovare. De 

asemenea, Organizatorul, angajatii si afiliatii sai nu vor fi tinuti raspunzatori pentru preluarea 

neautorizata a imaginilor/clipurilor video de catre terti. 

Prin prezentul acord, sunt informat ca imaginea mea reprezinta date cu caracter personal si ca, in 

baza Legii nr. 677/2001 privind pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu 

caracter personal si libera circulatie a acestor date, beneficiez de dreptul de a fi informat, dreptul 

de acces la date, dreptul de interventie asupra datelor, dreptul de opozitie, dreptul de a nu fi 

supus unei decizii individuale, dreptul de a ma adresa justitiei, drepturi pe care le pot exercita in 

conditiile legii, printr-o cerere datata si semnata transmisa Organizatorului la adresa 

office@verandamall.ro.  

Confirm ca am peste 18 ani si ca nu am dat nimanui exclusivitate asupra drepturilor mele de 

imagine. 

Nume :  _______________________ 

Data :  _______________________ 

Semnatura : _______________________ 
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