
Regulament concurs  “Nobila Casa, #impreunacutine” 

 

I. Organizatorul concursului “Nobila Casa, #impreunacutine” 

1.1. Organizatorul concursului “Nobila Casa, #impreunacutine” este S.C. LOTUS CENTER 

S.A., societate românǎ, cu sediul în oraşul Oradea, jud. Bihor, str. Nufărului, nr. 30, 

înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului sub numărul J05/738/2009, cod unic de 

înregistrare RO25576727, cod IBAN RO10 OTPV 2200 0030 6018 RO01, deschis la 

OTP Bank. 

1.2. Concursul “Nobila Casa, #impreunacutine” va fi organizat online, pe pagina de Facebook 

a Complexului Comercial Lotus Center, amplasat în Oradea, str. Nufărului, nr. 30 şi va fi 

numit în continuare în prezentul regulament “Concurs”.   

II. Durata concursului 

2.1.  Concursul va începe în data de 25.10.2019 şi se va finaliza în data de 31.10.2019 ora 

24:00. Concursul se efectuează în baza deciziei administrative a S.C. Lotus Center S.A. şi are ca 

scop promovarea magazinului Nobila Casa din incinta complexului. 

III. Dreptul de participare 

3.1.  Înscrierea în prezentul Concurs se face în perioada 25.10.2019 până în 31.10.2019, ora 

24:00 prin îndeplinirea cumulativă a următorilor pași: 

1. Like/Aprecierea fotografiei încărcate pe pagina de Facebook Lotus Oradea; 

2. Share/Distribuirea fotografiei încărcate pe pagina de Facebook Lotus Oradea; 

3. Într-un comentariu se va scrie care este primul gând care îți vine în minte atunci când 

spui “acasă”. 

 

Sunt descalificate automat persoanele care participă la Concurs, asumându-și o identitate 

falsă. Organizatorul își rezervă dreptul de a elimina din Concurs utilizatorii care postează 

mesaje cu conținut morbid, care promovează violența, folosesc un limbaj licențios sau 

care aduc prejudicii de imagine brandului Lotus Center și Nobila Casa. 



3.2. Au drept de participare la acest concurs toate persoanele care îşi pot demonstra identitatea 

prin prezentarea B.I./C.I. sau a paşaportului în cazul persoanelor nerezidente, la casieria 

magazinului Nobila Casa din incinta Lotus Center Oradea. 

3.3.  Nu pot participa la acest concurs administratorii şi angajaţii societăţilor  Mendola Pro 

S.R.L.  și Lotus Center S.A.  

3.4. S.C. LOTUS CENTER S.A. își rezervă dreptul de a anunța câștigătorii concursului pe 

pagina de Facebook Lotus Oradea: https://www.facebook.com/LotusOradea/. 

3.5. Organizatorul îşi rezervǎ dreptul de a face publice, în scopuri publicitare, numele, 

fotografia şi materialele filmate sau fotografiate cu câştigǎtorul/câştigătorii acestui 

concurs. Prelucrarea, utilizarea şi publicarea informaţiilor de mai sus, precum şi a imaginii 

participanţilor la acest concurs nu va fi de natură de a crea niciun fel de obligaţii, inclusiv 

de natură financiară, în sarcina Organizatorului. 

3.6.  Fiecare participant la concurs este de acord şi îşi asumă prevederile prezentului 

regulament. 

 

IV. Descrierea premiilor şi acordarea lor 

4.1. Premiul va fi acordat de magazinul Nobila Casa. Acesta constă în: 

     - patură Cozy – în valoare de 129 lei; 

     - ramă foto Romantique – în valoare de 42 lei. 

4.2. Câștigătorii concursului vor fi desemnati prin tragere la sorți si se vor alege din lista 

participantilor care îndeplinesc toate condițiile de participare menționate în prezentul 

regulament, în data de 31.10.2019, la ora 24:00. Aceștia vor fi anuntați pe pagina de 

Facebook Lotus Oradea în data de 01.11.2019, printr-un comentariu la postarea de concurs. 

Pentru desemnarea câștigătorilor se va folosi pagina web www.random.org și următoarea 

procedură: 

- vor fi introduse numele tuturor participanților care îndeplinesc condițiile de participare 

menționate în prezentul regulament, până în data de 31.10.2019, ora 24:00, în câmpul pus la 

dispoziție de către www.random.org/lists; 

https://www.facebook.com/LotusOradea/
http://www.facebook.com/nobilaacasashop%20in%20data%20de%2026.09.2019
http://www.random.org/lists


- se va utiliza apoi funcția “Randomize”/Aleator” pentru a genera o ierarhizare a tuturor numelor 

introduse în listă; 

-  prima persoană a cărui nume a fost generat în urma utilizării funcției “Randomize”/”Aleator” 

va fi considerată câștigătoare, iar următoarea persoană va fi considerată rezervă; 

- dacă la verificarea finală, câștigătorul nu îndeplinește condițiile pentru atribuirea premiului, 

premiul acestuia va fi anulat și va fi contactată persoana a cărui nume a fost generat în lista de 

rezerve; 

-  câștigătorul va fi anunțat printr-un comentariu text la postarea de concurs, în data de 

01.11.2019. 

4.3. Premiul se va ridica din incinta magazinului Nobila Casa pe baza B.I./C.I. sau a paşaportului 

în intervalul 01.11.2019-05.11.2019, interval orar 10:00-22:00. 

4.4. Prin participarea la acest concurs, câştigătorii sunt de acord ca S.C. Lotus Center S.A. să le 

utilizeze imaginea în scopuri promoţionale pe canalele de promovare interne sau externe, presă, 

prin mijloace printate, video şi audio legate de acest concurs, în conformitate cu punctul 5.1. 

 

V. Confidenţialitatea datelor 

 

5.1. Organizatorul, în vederea desfăşurării cconcursului, prelucrează datele personale ale 

participanţilor la acest concurs în conformitate cu Legea 677/2001, în calitate de operator 

înregistrat la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal în 

baza autorizaţiei nr. 34112. Prin comunicarea datelor cu caracter personal, câştigătorii premiilor 

concursului îşi exprimă acordul expres şi neechivoc, ca datele lor cu caracter personal să intre în 

baza de date a Organizatorului. 

5.2. Organizatorul garantează confidenţialitatea datelor cu caracter personal ale tuturor 

participanţilor. 

 



5.3. Datele cu carater personal colectate în cadrul acestei campanii nu vor fi dezvăluite către terţi 

cu excepţia cazurilor în care Organizatorul trebuie să respecte obligaţiile impuse de legislaţia în 

vigoare. 

 

      VI.      Dispoziţii finale 

6.1. În cazul în care, în urma unor verificări ulterioare, se constată că una sau mai multe dintre 

regulile de participare nu au fost respectate, Organizatorul îşi rezervă dreptul de a retrage 

premiul acordat.  

6.2. În cazul în care organizarea concursului este împiedicatǎ de evenimente de forţă majoră, 

Organizatorul îşi rezervă dreptul de a decide, după caz, încheierea sau prelungirea acestuia. 

6.3. Regulamentul oficial al concursului va fi publicat pe www.lotus-center.ro. 

6.4. Concursul se va derula în condiţiile prezentului Regulament care este obligatoriu pentru 

toţi participanţii. 

6.5. S.C.  Lotus Center S.A. îşi rezervă dreptul să modifice prezentul regulament de câte ori 

este necesar, cu informarea corespunzătoare a celor interesaţi. 

6.6. Dacă unul sau mai mulţi câştigători nu se pot deplasa pentru a-şi ridica premiul, Lotus 

Center nu se angajează să îl trimită prin poştă sau curier, câştigătorului. Premiul astfel 

nerevendicat personal, va rămâne în proprietatea magazinului Nobila Casa. 

 

S.C. LOTUS CENTER S.A. 

 

http://www.lotus-center.ro/

