REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI ”4 RĂSPUNSURI ÎȚI POT ADUCE O LUNĂ DE JOACĂ
GRATUITĂ”
18.12.2018 – 31.01.2019
SECŢIUNEA 1. ORGANIZATORUL ŞI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI
Organizatorul Campaniei ”3 RĂSPUNSURI ÎȚI POT ADUCE O LUNĂ DE JOACĂ GRATUITĂ” (denumită în
continuare “Campania” sau “Promotia”) este Societatea S.C. KIDSLAND CLUB S.R.L. cu sediul social în
Iași, Strada Grigore Ureche, nr.1, Bloc Valter Maracineanu, etaj II, ap. 6, județul Iași, având CUI nr. RO
19099437, și număr de ordine în registrul comerțului J22/252/2006, reprezentată prin D-na. IOANA
PINTILIE, cu funcția de Administrator, telefon 0720.010.334, e-mail kidslandclub@yahoo.ro.
Participanţii la această Campanie sunt obligaţi să respecte termenii şi condiţiile regulamentului oficial
prezentate mai jos (denumit în continuare “Regulament Oficial”). Regulamentul Oficial va fi disponibil
oricărui solicitant în mod gratuit, la recepțiile celor două locuri de joacă Kidsland Club (Palas și Iulius)
și pe site-ul http://kidslandclub.ro/, in sectiunea Evenimente, pe toata perioada Campaniei.
Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica prezentul Regulament Oficial, urmând ca astfel de
modificări să intre în vigoare numai după anunţul prealabil de prezentare a acestor modificări pe siteul http://kidslandclub.ro/, în secțiunea Evenimente. Nicio modificare nu poate produce efecte
retroactive și toți participanții înregistrați până la momentul modificării vor beneficia de drepturile deja
obținute. Organizatorul nu își asumă răspunderea pentru luarea la cunoștință a modificarilor de către
participanți, atâta timp cât acestea sunt afișate pe site-ul http://kidslandclub.ro/, în secțiunea
Evenimente.
SECŢIUNEA 2. ARIA DE DESFĂŞURARE A CAMPANIEI
Campania este organizată și se desfășoară pe teritoriul Romaniei, în orasul Iași, în interiorul parcurilor
de joacă Kidsland Club și pe pagina de Facebook facebook.com/kidslandclub/, în conformitate cu
prevederile prezentului Regulament.
SECŢIUNEA 3. PERIOADA DE DESFĂŞURARE A CAMPANIEI
Perioada de desfășurare a campaniei este 18 decembrie 2018 – 31 ianuarie 2019.
Înainte de începerea Campaniei şi după încetarea duratei Campaniei, îndeplinirea condiţiilor
menţionate în Regulamentul Oficial nu mai conferă dreptul de a participa la Campanie.
SECŢIUNEA 4. DREPTUL DE PARTICIPARE
Campania este accesibilă oricărei persoane fizice cu vârsta de minim 18 ani impliniți la data începerii
Campaniei, cu domiciliul în România, care acceptă termenii și conditiile prezentului Regulament
(denumite în continuare „Participanți”), care este prezentă în locațiile selectate de către Organizator.
Nu sunt eligibili a participa la Campanie angajații Organizatorului, angajații agențiilor implicate,
angajații chiriașilor Organizatorului și nici membrii tuturor familiilor acestora (copii, părinți, frați/surori,
sot/soție). Participarea la această Campanie implica cunoașterea și acceptarea integrală, expresă și
neechivocă a prezentului Regulament.
SECŢIUNEA 5. MECANISMUL CAMPANIEI PROMOTIONALE
Campania se desfăşoară numai în cadrul parcurilor de joacă Kidsland Club Iași și pe pagina de Facebook
facebook.com/kidslandclub/. Cei care doresc sa participe se pot înscrie astfel:
Mecanism
Participǎ la concurs persoanele/clienți ai Kidsland Club Iași care, în perioada 18.12.2018 – 31.01.2019,
completează chestionarul de satisfacție (prezent fizic la recepțiile parcurilor de joacă Kidsland Club
Palas și Kidsland Club Iulius și online sub formă de Google Form pe pagina de Facebook Kidsland Club
facebook.com/kidslandclub/) compus din 4 itemi referitori la opțiunea pentru parcurile de joacă

Kidsland Club din Iași și care își oferă acordul pentru utilizarea datelor personale (număr de telefon)
spre a fi contactați ulterior în caz câștigării premiului campaniei. Acordul se ofera prin bifarea casetei
din dreptul itemului ” □ Particip la tombolă, deci sunt de acord să furnizez numărul meu de telefon
pentru a fi contactat/ă în cazul în care voi câștiga premiul:.....”, ”....” reprezentând spațiul alocat
completării numărului de telefon care va fi utilizat în scopul contactării câștigătorului spre a îi fi oferit
premiul. Participarea se finalizează, în cazul chestionarului online, prin click pe butonul ”Submit” sau
”Trimite”. Chestionarele incomplete sau care nu conțin informația referitoare la numărul de telefon al
participantului sunt considerate invalide și nu participă la extragere.
SECŢIUNEA 6. PREMIILE CAMPANIEI. ATRIBUIREA PREMIILOR
Premiul acordat în cadrul Campaniei este reprezentat de: o lună de joacă gratuită (reprezentând un
număr de 30 de zile consecutive calendaristice) pentru un copil în unul dintre parcurile de joacă
Kidsland Club Iași (Kidsland Club Palas sau Kidsland Club Iulius) în funcție de opțiunea câștigătorului.
Luna de joacă nu se poate întrerupe, secționa, aloca pe mai multe luni calendaristice.
Premiul va fi oferit în urma unei trageri la sorți realizată pe site-ul random.org pe data de 1 februarie
2019, iar câștigătorul va fi anunțat pe pagina de Facebook Kidsland Club facebook.com/kidslandclub/. Totodată, acesta va fi contactat personal la numărul de telefon furnizat
în chestionar.
SECŢIUNEA 7. LIMITAREA RĂSPUNDERII
Înscrierile înainte sau după perioada menţionată în Regulament, în Secţiunea 3, nu se iau în
considerare. Organizatorul este absolvit de orice raspundere pentru toate prejudiciile suferite de catre
castigator si/sau de catre persoanele care il reprezinta legal in legatura cu premiul castigat.
SECŢIUNEA 8. ANGAJAMENTE, CONFIDENŢIALITATEA DATELOR
S.C. KIDSLAND CLUB S.R.L. prelucrează cu bună-credință, în mod legal, echitabil și transparent datele
cu caracter personal ale participanților, în conformitate cu Regulamentul general privind protecția
datelor cu caracter personal. Datele cu caracter personal ale dumneavoastră și ale copiilor sunt
protejate de către S.C. KIDSLAND CLUB S.R.L. prin măsuri tehnice și organizatorice corespunzătoare și
sunt administrate în condiții de siguranță și numai în scopurile specificate.
8.1. SCOPURILE PRELUCRĂRII DATELOR DUMNEAVOASTRĂ PERSONALE
Colectăm și prelucrăm, prin mijloace manuale/automatizate, datele personale constând în numărul de
telefon al participantului pentru următorul scop specificat: participarea la tombola cu premii
organizată de KIDSLAND CLUB pe perioada 18.12.2018 – 31.01.2019.
PARTICIPANȚII NU SUNT OBLIGAȚI SĂ FURNIZEZE DATELE PERSONALE MENȚIONATE DE MAI SUS, DACĂ
NU DORESC ACEST LUCRU. REFUZUL FURNIZĂRII ACESTOR DATE ÎMPIEDICĂ PARTICIPAREA LA
TOMBOLA ORGANIZATĂ DE KIDSLAND CLUB PE PERIOADA 18.12.2018 – 31.01.2019.
8.2. DURATA PĂSTRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL
Limităm durata de stocare a datelor participanților la ceea ce este necesar pentru scopul de mai susdatele sunt stocate pe perioada desfășurării tombolei, respectiv de la data de 18.12.2018 până la data
de 31.01.2019. Vor fi șterse datele personale ale participaților după expirarea perioadei de desfășurare
a campaniei sau anterior acestui moment, în momentul în care participanții solicită expres acest lucru.
În situația datelor a căror furnizare și prelucrare este impusă de o prevedere legală, acestea vor fi șterse
în termenul impus de lege-dacă este cazul.
Datele personale ale participanților nu vor fi utilizate pentru a lua o decizie bazată pe prelucrarea
automată sau pentru a crea profiluri pentru a evalua automat aspecte privind personalitatea
dumneavoastră.

Prin comunicarea datelor cu caracter personal în modalitățile indicate în mod expres prin Regulament,
consumatorii înscriși în Campanie sunt de acord cu toate prevederile Regulamentului și își exprimă
acordul expres și neechivoc, ca datele lor cu caracter personal să fie utilizate de către organizator
pentru contactarea câștigătorului în vederea ridicării premiului. Organizatorul garantează
confidențialitatea datelor cu caracter personal ale tuturor Participanților. La cererea expresă a
câștigătorului, Organizatorul va asigura acestuia dreptul de acces, dreptul de informare, dreptul de
intervenție asupra datelor și dreptul de opoziție, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 677/2001
pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a
acestor date, publicată in Monitorul Oficial nr. 790 din 12 decembrie 2001 și normelor emise în
aplicarea acesteia. Datele cu caracter personal colectate în cadrul acestei Campanii nu vor fi dezvăluite
catre terți.
SECŢIUNEA 9. LITIGII
In cazul unor litigii aparute intre Organizator si Participantii la Campanie, acestea vor fi solutionate pe
cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate in litigiu vor
inainta litigiul spre solutionare instantelor judecatoresti romane competente.
SECŢIUNEA 10. FORŢA MAJORĂ
Pentru scopul acestui Regulament, forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat,
remediat sau prevazut de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive
independente de vointa sa 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 Cod civil.
Organizatorul, daca invoca forta majora, este obligat sa comunice Participantilor la Campanie existenta
acesteia in termen de 5 (cinci) zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora.
SECŢIUNEA 11. REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOŢIONALE
Informatii suplimentare, precum si Regulamentul Oficial al Campaniei vor fi disponibile in mod gratuit
tuturor Participantilor, la recepțiile celor două locuri de joacă Kidsland Club (Palas și Iulius) și pe siteul http://kidslandclub.ro/, in sectiunea Evenimente, pe toata perioada Campaniei.
S.C. KIDSLAND CLUB S.R.L.
Prin: Ioana Pintilie
Administrator

