
 

REGULAMENT DE DESFASURARE SI PARTICIPARE LA 

Regulament campanie  Publicitara „Fii la curent cu noutatile 
NOVOMATIC Romania “ 

 
 
ART.1. ORGANIZATORUL Campaniei  Publicitare 
1.1. Organizatorul Campaniei Publicitare „Fii la curent cu noutățile NOVOMATIC Romania“, organizata in baza OG 

nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, este NOVO INVESTMENT RO  SRL, cu sediul 

social in Otopeni, Calea Bucurestilor nr. 275-277, jud. Ilfov, inregistrata la Registrul Comertului sub numarul 

J23/2157/2010, cod fiscal RO 17863839, reprezentata legal de administratorii Valentin-Adrian GEORGESCU si Valentin 

Iliev, denumita in continuare Organizatorul. 

ART.2. DURATA SI ZONA DE DESFASURARE A CAMPANIEI PUBLICITARE 
2.1. Campania Publicitara „Fii la curent cu noutatile NOVOMATIC Romania“ se desfasoara in perioada 13 Decembrie 
2022 – 28 Februarie 2023. 
 
2.2. La prezenta Campanie Publicitara „Fii la curent cu noutatile NOVOMATIC Romania“, participa persoanele juridice 
(Participantul) care, in perioada de desfasurare vor completa chestionarul pus la dispozitie de Organizator. Formularul 
trebuie completat cu nume, prenume, date de contact (adresa de email si telefon) ale reprezentantilor Participantului, 
solicitandu-i-se totodata, acordul pentru prelucrarea datelor personale in vederea desfasurarii prezentei campanii.  
Totodata, pentru a va putea prezenta si transmite email-uri sau/si SMS-uri personalizate despre campanii, promotii 
speciale, lansari de produse și buletine tehnice aveti posibilitatea de a opta prin bifarea casutelor din formular pentru  
prelucrarea acelorasi date in scopul de mai sus. Chestionarul va fi disponibil pe link-ul 
https://docs.google.com/forms/d/16p-nKiSOtQ2_p_UeMKWcrqdv6b9zmqAVPUkUQWELUe8/edit  
 
2.3. Pentru a putea participa la prezenta Campanie Publicitara, Participantul va trebui sa detina o licenta valabila clasa 
I sau clasa a II-a, eliberata de catre Oficiul Naţional pentru Jocuri de Noroc. 
 
2.4. Participantul va primi cate o sansa de participare la Campanie  daca indeplineste conditiile stipulate in articolul 2.2. 
si 2.3. 
 
ART.3. DREPTUL SI CONDITIILE DE PARTICIPARE 
3.1. Campania Publicitara „Fii la curent cu noutatile NOVOMATIC Romania“ este deschisa participarii tuturor 
persoanelor juridice care accepta termenii si conditiile prezentului Regulament.  
 
3.2. Participantii la Campania Publicitara „Fii la curent cu noutatile NOVOMATIC Romania“ sunt obligati sa respecte 
termenii si conditiile Regulamentului. Participarea la aceasta Campanie Publicitara implica cunoasterea si acceptarea 
integrala, expresa si neechivoca de catre Participanti a prezentului Regulament, fara a da o declaratie separata in acest 
sens. 
 
ART.4. VALOAREA PREMIILOR SI DATA ACORDARII ACESTORA 
4.1. Joi, 2 Martie 2023, va avea loc extragerea/acordarea premiilor: 

 Premiul I – Iphone 14 128GB sau la alegere “Display end of bank” 2 bucati in valoare de 1540 euro; 

 Premiul II –Apple Watch SE 44mm sau la alegere pentru o noua comanda plasata, transport gratuit pe teritoriul 

Romaniei in valoare de 1000 euro; acest premiu poate fi revendicat pana pe 31.12.2023 ;  

 Premiul III – Voucher in valoare de 500 euro pentru mentenanta tehnica a echipamentelor de joc achizitionate 

sau luate in chirie de la Organizator (poate fi folosit pentru urmatoarea solicitare tehnica) – valabilitate pana 

la data de 31.12.2023; 

4.2.  Un Participant poate castiga un singur premiu. Daca acelasi Participant este extras de mai multe ori, se va proceda 
la o noua extragere, pana cand castigatori vor fi trei Participanti diferiti.  
 
ART.5 MODALITATEA DE ACORDARE A PREMIILOR 
5.1. La aceasta extragere participa persoanele juridice care se incadreaza si respecta prevederile art. 2 din prezentul 
regulament.  
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5.2. Castigatorul va fi desemnat aleatoriu, prin tragere la sorti, prin intermediul platformei www.random.org, care nu 
permite nicio interventie ce ar putea denatura corectitudinea extragerii. In sistemul electronic este  introdus numele 
fiecarui Participant; sistemul va aloca aleatoriu un cod/un numar fiecarui Participant si  va genera numerele castigatoare; 
dupa verificarea corespondentei dintre numar/cod si nume sunt identificati castigatorii.  Pentru buna-regula sedinta de 
extragere va fi filmata, materialul video urmand a fi pastrat si utilizat in situatia unor contestatii sau litigii legate de 
validatatea extragerii. 
 
5.3. Se vor extrage cei 3 castigatori si 3 rezerve. Castigatorii au la dispoziție 48 de ore pentru a ne trimite datele de 
contact (numar de telefon, adresa de livrare, adresa de email) printr-un mail, la adresa sales@admiralromania.ro . La 
extragere, pe lângă fiecare castigator, vor fi extrase și 3 rezerve. Daca, in termen de 48 de ore lucratoare, castigatorii 
nu ne trimit datele de livrare la adresa de mail sales@admiralromania.ro, ne rezervam dreptul de a contacta 
rezervele. In cazul in care prima rezerva nu ne trimite datele in termen de 48 ore, va fi anuntata urmatoarea rezerva. 
Daca rezervele nu vor confirma premiul, acesta va fi reportat. 
 
5.4. Niciunul dintre premiile oferite nu poate fi inlocuit cu contravaloarea acestuia in bani sau in alt bun sau serviciu.  
 
5.5. In cazul in care Organizatorul constata ca un Participant nu a indeplinit si/sau nu a respectat conditiile stipulate in 
prezentul Regulament in cadrul Campaniei Publicitare „Fii la curent cu noutatile NOVOMATIC Romania“ prin frauda, 
fals, mijloace dolosive, isi rezerva dreptul de a suspenda/revoca oricand drepturile si beneficiile ce revin respectivului 
Participant, fara ca Organizatorul sa datoreze vreo despagubire sau plata. In cazul in care Organizatorul constata 
asemenea situatii dupa ce premiul a fost deja acordat, respectivul Participant va restitui Organizatorului contravaloarea 
premiului si, daca este cazul, cheltuielile aferente suportate de Organizator in legatura cu acesta. De asemenea, 
Organizatorul isi rezerva dreptul de a urmari in instanta respectivele persoane, atat prin actiuni civile, cat si prin 
plangeri penale, in vederea recuperarii prejudiciilor cauzate. 

 
5.6. Beneficiarul premiului este raspunzator cu privire la respectarea prevederilor legislatiei financiar-fiscale, respectiv 
plata oricaror impozite, taxe au a altor obligatii financiare legate de premiile oferite. 
 
5.7. Organizatorul va  face public numele castigatorilor si castigurile acordate.  
 
ART.6. PROCEDURA PENTRU REVENDICAREA, VALIDAREA SI PRIMIREA PREMIULUI 
6.1. Premiile acordate in cadrul prezentei Campanii Publicitare pot fi revendicate si/sau pot fi livrate doar pe teritoriul 
Romaniei si doar in perioada de valabilitate. 
 
6.2. Castigatorul va fi afisat pe www.novomaticromania.ro, incepand cu data de 2 Martie 2023. 
 
ART.7 INCETAREA CAMPANIEI PUBLICITARE 
7.1. Prezenta Campanie  Publicitara va înceta la data stabilită de catre Organizator la art. 2.1. 
 
7.2. Prezenta Campanie Publicitara poate inceta inainte de data mentionata la punctul 2.1, numai in cazul apariţiei unui 
eveniment ce constituie forţa majora, conform legislaţiei in vigoare, in cazul schimbării cadrului legislativ  sau in cazul 
imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a continua prezenta Campanie Publicitara. 
 
Art. 8 Prelucrarea datelor cu caracter personal 
Organizatorul va prelucra datele personale ale reprezentantilor Participantilor, în conditii de siguranta si 
confidentialitate si nu va dezvalui aceste date altor operatori sau imputerniciti.  
Datele sunt prelucrate pentru urmatoarele scopuri: 
a) Participarea la campania publicitara si inmanarea premiilor 
Datele colectate: Nume, prenume, adresa de email si numar telefon 
b) In scopul transmiterii de emailuri, email-uri sau/si SMS-uri personalizate despre campanii, promoții speciale, lansari 
de produse si buletine tehnice in cazul bifarii casutei corespunzatoare din formularul de participare 
Temeiul legal: Prin completarea formularului de participare la aceasta campanie publicitara va dati acordul expres de 
colectare a acestor date, in conformitate cu Regulamentul General de Protectie a Datelor (GDPR), art 6, alin 1lit. a). 
Datele dumneavoastra vor fi pastrate pe durata necesara realizarii scopului prelucrarii;  
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Datele pot fi transmise altor societati din cadrul grupului NOVOMATIC cu care avem incheiate acorduri privind 
asigurarea confidentialitatii si securitatii datelor cu caracter personal  
Drepturile dumneavoastra cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal sunt urmatoarele: 

 dreptul de a solicita de la Societate accesul la datele mele cu caracter personal; 

 dreptul de a rectifica datele mele cu caracter personal; 

 dreptul de a șterge datele mele cu caracter personal; 

 dreptul de a restricționa prelucrarea datelor mele cu caracter personal; 

 dreptul de a mă opune prelucrării datelor mele cu caracter personal; 

 dreptul la portabilitatea datelor mele cu caracter personal1. 

Dreptul de a retrage consimtamantul - Inteleg ca am dreptul de a-mi retrage oricând consimtamantul acordat, fara a fi 

afectata legalitatea prelucrarii efectuate pe baza consimtamantului acordat inainte de retragerea acestuia. Inteleg ca prin 

retragerea consimtamantului, datele mele cu caracter personal vor fi sterse iar aceasts operatiune de stergere poate fi realizata 

de mine prin urmarea procedurii de mai jos: 

(i) prin depunerea unei cereri la sediul Societatii sau prin transmiterea acesteia la adresa de e-mail 

gdpr@admiralromania.ro 

Pentru exercitarea acestor drepturi, puteti sa trimiteti unui e-mail, la adresa: gdpr@admiralromania,ro sau o cerere 
scrisa la adresa: NOVO INVESTMENT RO  SRL, cu sediul social in Otopeni, Calea Bucurestilor nr. 275-277, jud. Ilfov in 
atentia Departamentului de Protectie a Datelor. 
De asemenea aveti dreptul sa depuneti o plangere la ANSPDCP accesand site-ul: http://www.dataprotection.ro. 
 
ART. 9 Alte clauze 
9.1. Prezentul Regulament prezintă un set de condiţii minimale pe care participanţii la actuala Campania Publicitara 
trebuie sa le indeplineasca pentru a fi consideraţi eligibili. 
 
8.2. Eventualele cazuri neprevăzute in prezentul Regulament se vor soluţiona prin decizii ale Organizatorului, care sunt 
obligatorii pentru participanţii la Campania Publicitara. 
 
8.3. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica prezentul Regulament pe parcursul desfasurarii Campaniei 
Publicitare, urmând ca modificările sa fie aduse la cunostinta paticipantilor inainte de a fi puse in aplicare. 
 
Regulamentul de desfasurare si participare va fi disponibil pe www.novomaticromania.ro sau poate fi pus la 
dispozitie la cerere printr-o solicitare transmisa la adresa de e-mail: sales@admiralromania.ro. Regulamentul de 
participare/desfăşurare este disponibil în mod gratuit oricărui solicitant.  
 

 
NOVO INVESTMENT RO  SRL, 
Administratori, 
Valentin-Adrian GEORGESCU   
 
Valentin Iliev  
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