REGULAMENTUL OFICIAL AL PROMOŢIEI
„Totul începe cu vizionarea filmului şi se termină cu un eveniment special”
(În continuare - „Regulamentul” şi „Promoţia”)
1. COMANDITARUL ŞI ORGANIZATORUL PROMOŢIEI
1.1. Comanditarul Promoţiei este reprezentanţa Masterсard Europe SA în Ucraina (în continuare
— Comanditar), cu adresa în strada B. Hmelnitschii, 17/52, oficiul 404а, oraşul Kiev, Ucraina,
01030.
1.2. Executorul Promoţiei este societatea cu răspundere limitată SMARTLINE Group, s.r.o.,
persoana juridică înregistrată în corespundere cu legislaţia Republicii Cehia, codul de
identificare 24839167 (în continuare — Executor), cu adresa în strada: Cercanska 619/3, Prague
4 – KrZ, Czech Republic, 14000.
1.3. Pentru desfăşurarea Promoţiei Organizatorul are dreptul să implice părţi terţe.
2. PARTICIPANŢII LA PROMOŢIE
2.1. La Promoţie au dreptul să participe persoane fizice – cetăţeni ai Republicii Moldova, ce au
atins vârsta de 18 ani, (în continuare — Participanţii potenţiali). Participanţii potenţiali ai
Promoţiei pot deveni participanţi ai Promoţiei în cazul îndeplinirii condiţiilor de participare la
Promoţie, stipulate în compartimentul 5 al prezentului Regulament ţinând cont de cele stipulate
în punctele 2.2 şi 2.3 a Regulamentului (în continuare — Participantul Promoţiei/Participanţii
Promoţiei).
2.2. La Promoţie pot participa deţinătorii Cardurilor Premium Gold Masterсard®, Platinum
Masterсard® ori World Elite Masterсard®, emise de băncile din Moldova (în continuare
Card/Carduri), ce sunt înregistrate pe teritoriul Republicii Moldova şi care îşi desfăşoară
activitatea sa bancară în conformitate cu legislaţia în vigoare a Republicii Moldova (în
continuare – Bancă/Bănci), pentru utilizarea de către persoanele fizice şi care au fost activate la
începutul ori în perioada desfăşurării Promoţiei (Perioada Promoţiei se determină în conformitate
cu punctul 3.1 al prezentului Regulament).
2.3. Nu sunt recunoscuţi drept participanţi ai Promoţiei şi nu au dreptul să participe la Promoţie
următoarele persoane:
2.3.1. Persoanele care la momentul desfăşurării Promoţiei nu au atins vârsta de 18 ani.
2.3.2. Persoanele care nu au îndeplinit condiţiile prezentului Regulament.
2.3.3. Persoanele care sunt în relaţii de muncă cu Comanditarul, Executorul şi/ori Banca.
2.3.4. Soţul ori soţia, la fel şi rudele apropiate (copiii, fratele, sora, mama, tata, bunelul, bunica)
persoanele ce sunt stipulate în subpunctul 2.3.3 a prezentului Regulament.
3. LOCUL ŞI TERMENII DESFĂŞURĂRII PROMOŢIEI
3.1. Promoţia se organizează pe întreg teritoriul Republicii Moldova de la data de 18 februarie
anul 2019 până la data de 7 aprilie anul 2019 inclusiv (în continuare — Perioada Promoţiei).
4. SUPORTUL INFORMAŢIONAL AL PROMOŢIEI
4.1. Informaţiile referitoare la Regulamentul Promoţiei şi schimbările la acesta se vor plasa pe
site-ul www.mastercard.md (în continuare — Site).
5. CONDIŢIILE DE PARTICIPARE LA PROMOŢIE

Pentru a primi statutul de Participant la Promoţie potenţialul Participant trebuie să îndeplinească
următoarele:
5.1. Până la începutul Perioadei organizării Promoţiei şi/ori pe parcursul perioadei organizării
Promoţiei trebuie să primească Cardul şi să achite diferite mărfuri, lucrări ori servicii prin
intermediul terminalelor POS şi/ori în reţeaua internet pe întreg teritoriul Republicii Moldova şi
peste hotare cu utilizarea cardului în timpul desfăşurării Promoţiei în volum de la 200 (două
sute) lei cu un singur cec.
5.2. Datele despre toate tranzacţiile în mod automat se introduc în bazele de date ale
tranzacţiilor, care conţin date despre timpul, data şi suma tranzacţiei în banca corespunzătoare,
care a emis acest card. Fiecărei tranzacţii i se atribuie un număr (în continuare – Numărul unic
al tranzacţiei). Totalitatea acestor baze ale tranzacţiilor Băncilor formează baza de date a
promoţiei (în continuare – Baza Promoţiei). Responsabilitatea pentru autenticitatea datelor din
baza de date a Promoţiei este pe seama Băncilor care au emis şi care deservesc aceste Carduri.
5.3. Nu vor corespunde exigenţelor Promoţiei următoarele tranzacţii:
5.3.1. Tranzacţiile ce au fost efectuate până la ora 00 şi 00 minute din 18 februarie 2019 şi după
ora 23 şi 59 minute din ziua de 7 aprilie anul 2019 ora locală a Moldovei.
5.3.2. Transferurile mijloacelor băneşti de pe contul Cardului pe conturile bancare ale
persoanelor fizice şi/ori juridice, efectuate în filialele băncii, inclusiv transferurile pentru plăţile
fiscale şi altele;
5.3.3. Operaţiunile pentru achitarea cecurilor de drum şi/ori ale biletelor de loterie;
5.3.4. Operațiunile pentru achitarea ratelor de plată și pariurilor în cazinouri şi alte unități de
jocuri de noroc, inclusiv prin Internet
5.3.5. Operațiunile pentru primirea monedelor în numerar prin bancomate, instalaţii de auto
deservire, puncte de eliberare în numerar şi/ori alte instituţii financiare de creditare.
5.3.6. Operaţiunile efectuate cu ajutorul altor carduri de plată, în afară de Card.
5.4. Comanditarul şi Executorul nu sunt responsabili pentru activitatea reţelei Internet, operatorii
de telefonie mobilă, erorile operatorului, care au avut ca rezultat înregistrarea tranzacției pentru
participarea la Promoție ce nu au avut loc sau au fost amânate și/sau pentru probleme tehnice
legate de transmiterea datelor prin canalele de comunicare în timpul desfăşurării Promoției,
precum și în cazul în care Participantul la Promoţie furnizează informații inexacte sau incorecte
privind datele personale și numărul de telefon al Participantului la Promoție, în cazul apariției
unor circumstanțe de forță majoră.
5.5. Comanditarul şi Executorul au convenit asupra dreptului de a elimina oricare dintre
Participanții la Promoţie de la participarea la Promoţie în cazul în care există îndoieli cu privire
la îndeplinirea de către Participant a Regulamentului ori a fost determinat un act de încălcare a
Regulamentului cu bună-credință de către Participant.
6. FONDUL DE CADIURI A PROMOŢIEI
6.1. Fondul de cadouri a Promoţiei este compus din:
6.1.1. O călătorie la cea de-a 72 ediţie a Festivalului Internaţional de film de la Cannes pentru
două persoane* — 1 (una) (în continuare – Cadoul).
* „Călătoria la cea de-a 72 ediţie a Festivalului Internaţional de film de la Cannes” presupune un
certificat pentru servicii turistice, care permite posibilitatea de a primi o călătorie în oraşul
Cannes (Franţa) pentru trei zile/două nopţi în perioada de la 16.05 la 18.05.2019 pe perioada
organizării Festivalului Internaţional de film de la Cannes 2019, care va avea loc în oraşul
Cannes, pentru două persoane, (Câştigătorul promoţiei şi o persoană însoţitoare ).

„Călătoria la Festivalului Internaţional de film de la Cannes” este din două părţi, în care intră:
1) Prima parte (în continuare – „Prima parte”):
- bilete de avion Chişinău – Nisa – Chişinău (bilete de tip econom).
2) Partea a doua (în continuare – „Partea a doua”)
- transferul de la aeroportul de sosire la locul cazării (Cannes)
- cazarea în hotel cu dejunul inclus;
- bilete pentru vizionarea filmelor după programul Festivalului de la Cannes;
- alte distracţii, care se determină la discreţia Comanditarului.
ATENȚIE! Pentru a primi Cadoul Promoţiei, câștigătorul Promoției și persoana însoțitoare
trebuie să deschidă o viză Schengen, să posede un pașaport biometric sau orice alt pașaport
care să îi permită să treacă granița cu țările Schengen. În cazul în care participantul la
Promoție care a primit dreptul de a primi Cadoul nu are permisiunea de a trece prin zona
Schengen, Comanditarul/Executorul este în drept de a refuza participantului la Promoție să
primească Cadoul și să treacă la câștigătorul de rezervă, fără a acorda oricare compensare
câștigătorului Promoției, asociat cu această absență.
Câștigătorul Promoției nu poate împărți Cadoul Promoției în mai multe părți, adică trebuie să o
utilizeze doar o dată, în intervalul de timp specificat în prezentul Regulament. Comanditarul îşi
rezervă dreptul de a modifica calendarul călătoriei. Astfel de modificări se vor face în modul
prevăzut în punctul 9.12 a prezentului Regulament.
6.2. Fondul de Cadouri a Promoţiei este limitat și se ridică la suma specificată în punctul 6.1 a
prezentului Regulament.
6.3. Caracteristicile Cadoului Promoţiei sunt stabilite la discreția Comanditarului/Executorului
și pot fi diferite de imaginile din materiale promoționale și pot să nu corespundă așteptărilor
Participanților la Promoție /Câștigătorii Promoției. Nu se permite înlocuirea Cadoului Promoţiei
cu echivalentul în bani ori orice al beneficiu. Cadoul Promoţiei nu este supus schimbării ori
returnării.
6.4. Cadoul Promoţiei este destinat pentru uzul personal de către Participantul la Promoție și nu
poate avea semne de publicitate sau comandă comercială.
6.5. Comanditarul/Executorul Promoţiei își rezervă dreptul de a majora/modifica fondul de
Cadouri a Promoției sau de a include în Promoție diferite cadouri, premii neprevăzute în acest
Regulament sau a mări valoarea Cadoului Promoției disponibil. În cazul în care au loc astfel de
modificări, Comanditarul /Executorul sau persoanele terțe implicate de aceștia le raportează în
modul prevăzut în secțiunea 4 a Prezentului Regulament.
6.6. Comanditarul /Executorul Promoţiei nu sunt responsabili pentru utilizarea ulterioară a
Cadoului Promoției de către Participantul la Promoție după primirea acestuia, pentru
incapacitatea Participanţilor la Promoţie de a utiliza Cadoul Promoției oferit, din orice cauze,
precum și pentru posibilele consecințe ale utilizării Cadoului Promoţiei, inclusiv în timpul
efectuării Cadoului Promoţiei.
6.7. Comanditarul şi Executorul Promoției nu sunt responsabil pentru transferul și/sau anularea
zborurilor.
7. CONDIȚIILE ȘI PROCEDURĂ DE DETERMINARE A CÂȘTIGĂTORILOR
PROMOŢIEI
7.1. Determinarea Câștigătorilor Promoției se efectuează în corespundere cu Baza Promoţiei
specificată în clauza 5.2 a prezentului Regulament, printre Participanții la Promoție care au

achitat pentru bunuri, lucrări sau servicii prin intermediul terminalelor POS și/sau prin reţeaua
Internet pe întreg teritoriul Republica Moldova și în străinătate folosind Cardul în Perioada de
desfăşurare a Promoţiei. Baza Promoţiei este formată din bazele de date despre tranzacțiile
băncilor respective și este furnizată de către Bănci Comanditarului în termen de până la 10
aprilie anul 2019 în mod codificat – în forma codurilor unice codificate ale tranzacţiei.
Fiecare bancă codifică informaţia despre deţinătorii cardurilor în felul următor:
7.1.1. Băncile creează ID al Participantului la Promoţie pentru fiecare deţinător al Cardului. ID
se formează în următorul mod: XXXXXX (denumirea băncii) XXXX (ID a posesorului
Cardului).
7.1.2. Băncile formează lista tranzacţiilor în formă codificată – ID deţinătorul Cardului,
tranzacţia efectuată, de pildă: MC MAIB 1234 = tranzacţia 1.
7.1.3. Băncile prezintă organizatorului lista Participanţilor la Promoţie cu datele codificate ale
tranzacţiilor în format Excel.
7.1.4. Executorul acumulează datele, prezentate de la toate Băncile, într-un fişier Excel şi
formează Baza de date a Promoţiei.
7.2. Determinarea câștigătorului Promoției, care va primi Cadoului Promoției, se face până la 11
aprilie anul 2019 prin selectarea aleatorie a calculatorului din baza Promoţiei, în rândul
tranzacțiilor care au fost introduse în baza de date a Promoţiei în perioada de desfăşurare a
Promoţiei.
Conform rezultatelor determinării câștigătorului Promoției, care va primi Cadoul Promoției, care
este specificat la paragraful 6.1 al prezentului Regulament, se stabilește 1 (unul) câștigător al
Promoției care va primi șansa de a deveni proprietarul Cadoul Promoției.
7.3. La stabilirea câștigătorului Promoției, care va primi Cadoul Promoţiei în condițiile
prezentului Regulament, se formează o listă de rezervă (denumită în continuare Lista de
Rezervă) a celor zece (10) Participanți la Promoție (denumiți în continuare "Câștigătorii de
rezervă") care au participat la Promoție și au îndeplinit condițiile specificate în prezentul
Regulament. Aceștia vor ave posibilitatea să primească Cadoul în cazul de imposibilitate de
prezentare și/sau de refuz al participantului la promoție, care a fost determinat drept câștigătorul
Promoției.
7.4. Comanditarul/Executorul/Banca își rezervă dreptul de a determina câștigătorul Promoției
dintre Câștigătorii de rezervă a Promoției în caz de suspiciune și/sau de detectare a fraudei din
partea Câștigătorului Promoției sau dacă câștigătorul nu are oportunitatea/dorința de a
utiliza/primi Cadoul din cauze ce nu depind de Comanditar/Executor/Bancă.
7.5. După stabilirea câștigătorului Promoției, în conformitate cu clauzele 7.2 și 7.3, în termen de
1 (o) zi lucrătoare, Executorul transferă către Bancă codurile codificate ale tranzacţiei
câștigătorului Promoției și câștigătorilor de rezervă a Promoției pentru a identifica în continuare
Câștigătorul Promoției/Câştigătorul de rezervă a promoției. În termen de 2 (două) zile lucrătoare
de la momentul stabilirii câștigătorului Promoției, Banca este obligată să contacteze telefonic
Câștigătorul Promoției, la numărul pe care câștigătorul Promoției l-a menționat în contractul cu
Banca ca telefon de contact. Numărul de încercări de a contacta câștigătorul Promoției nu poate
depăși 5 (cinci) apeluri de la ora 9:00 la ora 20:00 de luni până vineri. În cazul în care Banca,
care a efectuat 5 (cinci) apeluri, nu a primit un răspuns sau a primit un refuz de la Câştigătorul
Promoţiei, Banca informează primul Câștigător de Rezervă din lista de rezervă a Câștigătorilor
Promoției.
7.6. În cazul neîndeplinirii condițiilor de mai sus de către Participantul în cauză la Promoţie, din
motive ce nu depind de Executor/Comanditar, Comanditarul și Executorul nu vor achita

Câștigătorului Promoției nici o despăgubire legată de această încălcare a Regulamentului. În
cazul acesta, dreptul de a primi Cadoul Promoţiei va fi transferat către Câștigătorul de Rezervă
corespunzător din lista de Rezervă corespunzătoare.
7.7. Rezultatele determinării Câștigătorului Promoției, care va primi Cadoul Promoției, după ce
acesta va primi Cadoul , vor fi considerate finale și nu pot fi contestate. Comanditarul/Executorul
Promoției își rezervă dreptul de a determina repetat Câștigătorul Promoției, care va primi Cadoul
Promoției, din lista de rezervă în caz de suspiciune și/sau de detectare a fraudei prin participarea
la Promoție de către Câștigătorul corespunzător al Promoției.
8. CONDIȚIILE DE PRIMIRE A CADOULUI PROMOŢIEI
8.1. Înmânarea Cadoului Promoției Participantului Promoţiei care a fost determinat drept
Câştigător al Promoției, se efectuează de către Executant sau de persoanele terțe implicate de
acesta, la adresa convenită de părți în timpul conversației telefonice specificate în clauza 7.5 din
Regulament în termen de 10 zile lucrătoare de la data notificării.
8.2. Înmânarea primei părți şi a doua parte a Cadoului Principal al Promoții către participantul la
Promoție, care a fost determinat drept Câștigătorul Promoției, se efectuează de către Executant la
adresa convenită de părți în timpul convorbirii telefonice specificată la punctul 7.5 din
Regulament, în termen de 10 zile lucrătoare de la data primirii documentelor de la câștigător
prevăzută în clauza 8.3 a Regulamentului.
8.3. Pentru a primi Cadoul Promoţiei, câștigătorul Promoției trebuie să transmită, în termen de 2
(două) zile lucrătoare de la data la care Banca contactează Câștigătorul Promoției în condițiile
clauzei 7.5 din Regulament, o copie scanată a următoarelor documente (proprii și persoane
însoțitoare) la adresa de e-mail o.kominko@smartlinegroup.eu:
8.3.1. O copie a buletinului de identitate al cetățeanului al Republicii Moldova (toate paginile).
8.3.2. O copie a pașaportului biometric al cetățeanului Republicii Moldova pentru călătoria în
străinătate sau o copie a pașaportului cetățenilor Republicii Moldova pentru călătoria în
străinătate cu o viză Schengen deschisă (care expiră nu mai devreme de 6 luni de la data
călătoriei).
8.3.3. Copii ale altor documente necesare pentru a primi Cadoul Promoției, stabilite de
Comanditar/Executor, în conformitate cu exigenţele Ambasadei Franţei pentru cetățenii
Republicii Moldova.
8.3.4. Declarația de aprobare pentru primirea Cadoului Promoției (Anexa nr. 1 a
Regulamentului).
În cazul în care câștigătorul principal va fi însoțit de un copil cu vârsta mai mică de 16 ani, va fi
necesar să se prezinte adițional:
8.3.5. O copie a certificatului de naștere al copilului.
8.3.6. Document de călătorie pentru străinătate.
Valabilitatea acestui pașaport trebuie să se încheie cu cel mult 6 luni de la data călătoriei, cu
condiția ca tatăl/mama (o altă persoană autorizată) să însoțească un astfel de copil în timpul
călătoriei.
În cazul în care copilul este însoțit de o altă persoană autorizată, acesta trebuie să aibă o procură
autorizată de la unul dintre părinții copilului pentru al însoţi în străinătate.
Informațiile menţionate mai sus de la Câștigătorul Promoției trebuie să fie corecte și veridice,
fotocopiile documentelor de mai sus sunt făcute clar și lizibil. Refuzul de a furniza astfel de
informații sau de a le furniza mai târziu de perioada menționată anterior sau de a furniza
informații care au semne de falsificare, înlătură automat Câștigătorul Promoției de dreptul de a
primi Cadoul Promoției, prevăzut la paragraful 6 al Regulamentului.

8.4. În cazul în care Câştigătorul Promoției nu are posibilitatea/dorința de a utiliza/primi Cadoul
Promoției din cauze ce nu depind de Comanditar/Executor, Comanditarul/Executorul, nu achită
Câștigătorului Promoției nici o compensație legată de această incapacitate de utilizare /primire a
Cadoului Promoției. În cazul acesta, dreptul de a primi Cadoul Promoţiei va fi transferat la
Câștigătorul de Rezervă din lista de Rezervă corespunzătoare.
8.5. În absența Câștigătorului de Rezervă corespunzător, căruia i se acordă dreptul de a primi
Cadoul Promoției, în condițiile prezentului Regulament, oportunitatea/dorința de a utiliza/primi
Cadoul Promoției din cauze ce nu depind de Executor/Comanditar (inclusiv lipsa unei vize în
zona Schengen deschisă), Executorul/Comanditarul nu achită Câștigătorului de Rezervă
corespunzător nici o compensație legată de această incapacitate de a utiliza/primi Cadoul
Promoţiei. În cazul acesta dreptul de a primi Cadoul Promoţiei va trece la următorul câștigător de
rezervă relevant din lista de rezervă corespunzătoare.
8.6. Echivalentul în bani al Cadoului Promoției nu este admis.
9. ALTE CONDIŢII
9.1.Participarea la Promoție înseamnă automat familiarizarea si consimțământul complet si
necondiționat al Participantului la Promoție cu acest Regulament oficial al Promoţiei. Încălcarea
de către Participant la Promoție/Câștigătorul Promoției al acestui Regulament ori refuzul
Participantului Promoţiei/Câștigătorului Promoției de a îndeplini în mod corespunzător condițiile
din prezentul Regulament este considerat drept refuz al Participantului Promoției/ Câștigătorului
Promoției de a participa la Promoție și de a primi Cadoul Promoției, în felul acesta această
persoană nu are dreptul să primească de la Comanditar/Executor și/ori persoanele terțe oricare
despăgubiri.
9.2. Pentru respectarea Legii Republicii Moldova privind Protecția Datelor cu Caracter Personal
(denumită în continuare Legea), participanții la acțiune sunt informați despre:
9.2.1. Datele personale ale Câștigătorului Promoției sunt procesate pentru a asigura participarea
la această Promoție, relații de marketing, relații de publicitate, relații fiscale și relații în domeniul
evidenţei contabile;
9.2.2. Participanţii la Promoţie / Câştigătorii Promoţiei au dreptul să nu fie de acord cu
prelucrarea datelor sale personale expediind proprietarului datelor personale o cerere în scris la
adresa indicată în acest Regulament, dar în cazul acesta ei pierd dreptul de a participa la
Promoţie / dreptul de a primi Premiul Promoţiei.
9.3. Participând la această Promoţie, fiecare participant a Promoţiei /câștigător al promoţiei în
felul acesta prestează consimțimântul său pentru prelucrarea datelor sale personale în volumul şi
condiţiile ce sun indicate în punctul 9.2 a acestui Regulament.
9.4. În cazul unei situații care permite interpretarea ambiguă a acestui Regulament, orice
probleme și/sau aspecte controversate care nu sunt reglementate de acest Regulament, decizia
finală este luată de Comanditar. În acest caz, decizia Comanditarului este definitivă și nu poate fi
atacată.
9.5. Executorul şi Comanditarul nu au responsabilitatea pentru neacceptarea de către
Câștigătorul Promoţiei a Cadoului Promoţiei din cauze ce nu depind de Executor şi Comanditar.
9.6. În cazul în care Câștigătorul Promoției refuză să primească Cadoul Promoției, orice
reclamații ale Câștigătorului Promoției cu privire la această problemă nu sunt acceptate și nu
sunt luate în considerare de către Comanditar/Executor.

9.7. Câștigătorul promoției primește Cadoul Promoției în conformitate cu termenii prezentului
Regulament numai după ce a prezentat Executorului sau terților implicați toate documentele
specificate în clauza 8.3 a prezentului Regulament.
9.8. Executorul şi Comanditarul nu sunt responsabili pentru:
9.8.1. Neprimirea de către Câștigătorul Promoţiei a Cadoului Promoţiei din vina Câștigătorului
Promoției
9.8.1. Pentru refuzul Câștigătorului Promoției de a primi Cadoul Promoţiei, dacă nu se găsesc
inconsecvențe tehnice în ea.
9.9. Numerele de telefon, adresele IP, adresele de e-mail și poștale și alte date ale participanților
la Promoţie, în ale căror acțiuni au fost detectate semne de abuz sau fraudă (generarea sau
selectarea de coduri, utilizarea oricăror metode sau programe care ar pune un astfel de
Participant al Acțiunii în condiții mai favorabile cu alți participanți) nu au voie să participe în
continuare la această Promoție. În acest caz, Comanditarul/Executorul își rezervă dreptul de a
bloca o adresă IP. Decizia privind neadmiterea Participanților la Promoție la participarea
ulterioară la Promoție este luată independent de către Comanditar/Executor și nu poate fi atacată.
Participanții la Promoție cărora nu li sa permis să participe în continuare la Promoție, indiferent
dacă au sau nu permisiunea de a participa la Promoție (înainte sau după ce au primit Cadoul
Promoției), își vor pierde dreptul de a primi orice Cadouri ale Promoţiei care nu a fost primită în
momentul neadmiterii Participantului la Promoţie de a participa ulterior la Promoție și, în același
timp, nu au dreptul să primească nici o compensație din partea Comanditarului/Executorului.
9.10. În timpul organizării sau după Promoție, Comanditarul/Executorul nu sunt obligați să
corespondeze cu potențialii participanți și să furnizeze explicații verbale sau în scris cu privire la
aspecte legate de condițiile de organizare, de stabilire a câștigătorilor Promoției în condițiile
Promoției sau de orice alte aspecte similare referitoare la Promoţie.
9.11. Călătoria până la locul de primire a Cadoului Promoției și înapoi, cazarea, mesele și
cheltuielile legate de primirea Cadoului Promoţiei și orice alte cheltuieli ale Câștigătorului
Promoției se achită de către Câştigătorul Promoţiei şi sunt returnabile ori compensate.
9.12. Comanditarul şi Executorul Promoţiei au dreptul să modifice condiţiile prezentului
Regulament prin publicarea unei noi versiuni a Regulamentului pe Site-uri.
9.13. Regulamentul este aprobat de Comanditarul Promoției și sunt valabile în timpul Perioadei
desfăşurare a promoţiei.

Anexa №1
CERERE
Pentru primirea Premiului (Cadoului)
Subsemnatul/a, ________________________________________, cu pașaportul seria
____ numărul _____________, prestez acordul meu pentru primirea Premiului în cadrul
desfășurării Promoției „Totul începe cu vizionarea filmului şi se termină cu un eveniment
special”.
Odată cu semnarea acestei cereri, Eu, _______________________________________,
prestez consimțământul benevol pentru colectarea și prelucrarea datelor mele personale de către
Executorul Promoţiei şi persoanele terţe implicate Clic Media Grup SRL în corespundere cu
legislația Republicii Moldova „Despre Protecția Datelor cu Caracter Personal” în limitele
necesare pentru realizarea condiţiilor Promoţiei şi a Cadoului Promoţiei.
La fel prestez consimţământul meu pentru amplasarea fotografiilor şi ale altor materiale
imprimate, video, audio (inclusiv în Mass Media) care se vor realiza în cadrul promoţiei.

«_____» ____________ _____anul

______________

