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Regulament campanie publicitară 

“De #20 de ani ne inspiri zi de zi” 

I. Organizatorul şi locaţia campaniei publicitare «De #20 de ani ne inspiri zi 

de zi» 

1.1. Organizatorul campaniei publicitare “De #20 de ani ne inspiri zi de zi” este 

S.C. LOTUS CENTER S.A., societate românǎ, cu sediul în oraşul Oradea, jud. 

Bihor, str. Nufarului, nr. 30, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub 

numărul J05/738/2009, cod unic de înregistrare fiscal RO25576727, cod IBAN 

RO10 OTPV 2200 0030 6018 RO01, deschis la OTP Bank. 

1.2. Campania publicitară “De #20 de ani ne inspiri zi de zi” va fi organizată în 

incinta Complexului Comercial Lotus Center, amplasat în Oradea, str. Nufarului, 

nr. 30 şi va fi numită în continuare în prezentul regulament “Campanie”.    

II. Durata campaniei publicitare 

2.1. Campania va începe în data de 06.12.2022, ora 12:00 şi se va finaliza la data de 

06.12.2022 ora 20:00, sau mai devreme, în limita numărului de premii puse în joc. 

Campania se efectuează în baza Deciziei Administrative a S.C. Lotus Center S.A. şi are 

ca scop reclama efectuatǎ în cadrul Complexului Comercial și de Divertisment Lotus 

Center şi promovarea serviciilor şi activitǎţilor ce se desfǎşoarǎ în cadrul Complexului.  

 

III. Dreptul de participare 

3.1. Au drept de participare la Campanie numai persoanele fizice cu vârsta de 18 ani 

împliniți la data începerii campaniei, care cumpară şi fac dovada de a fi cumpǎrǎtori în 

cadrul unitǎţilor din Complexului Comercial Lotus Center, prin bonul de casă cu 

valoare de minim 50 lei*, din data de 06.12.2022, din intervalul orar 12:00 – 20:00.  

3.2. Au drept de participare la această Campanie toate persoanele care îşi pot demonstra 

identitatea prin prezentarea B.I./C.I.,  a paşaportului sau a legitimaţiei de şedere 

temporară în cazul persoanelor nerezidente, reprezentantului LOTUS CENTER 

S.A. de la standul amenajat in acest sens in zona cupolei din Lotus Center. 

3.3. Nu pot participa la aceastǎ campanie administratorii şi angajaţii societăţilor 

comerciale în ale căror magazine se desfăşoară Campania, adică a magazinelor din 

incinta Complexului Comercial Lotus Center, precum şi rudele până la gradul unu (1) 

inclusiv sau afinii (soț/soție, părinți/copii) ai celor menţionaţi anterior, folosind bonuri 

de casă din unităţile ale căror angajaţi sunt. 

3.4. Nu pot participa la aceastǎ campanie angajaţii societății LOTUS CENTER S.A. 

3.5. Un bon fiscal poate fi folosit doar într-o singură campanie în cazul în care există 

mai multe campanii derulate în aceeași perioadă. 

3.6. Refuzul de a furniza datele personale precum și de a semna formularele necesare 

desfășurării campaniei duc la imposibilitatea participării la campanie și implicit 

la imposibilitatea acordării premiului, fără alte urmări. 
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3.7. Organizatorul îşi rezervǎ dreptul de a face publice, în scopuri publicitare, numele, 

fotografia şi materialele filmate cu câştigǎtorii acestei campanii. Prelucrarea, utilizarea 

şi publicarea informaţiilor de mai sus precum şi a imaginii participanţilor la aceasta 

Campanie nu va fi de natură de a creea nici un fel de obligaţii, inclusiv de naturǎ 

financiarǎ, în sarcina Organizatorului. 

 

IV. Descrierea premiilor şi acordarea lor 

4.1. Premiile care vor fi oferite persoanelor care îndeplinesc condițiile de participare: 

O mie doua sute (1200) de premii, din care: 

-50 de premii constând în pachetele cu produse de îngrijire personala, oferite de DM 

Drogherie din Lotus Center. 

-10 premii constând în bombite de baie si un premiu constând într-un parfum 

Cannabis, oferite de My Geisha din Lotus Center. 

-3 goddie bags de Crăciun, oferite de Carrefour din Lotus Center. 

-100 de premii  constând în Bubble Waffle Aniversar de la Lara Delice, oferite de 

Lotus Center. 

-30 de premii constând în invitatii duble la film la Cinema Palace, oferite de Lotus 

Center. 

-50 de premii constând în torte in festa Ballocco, oferite de Lotus Center. 

-50 de premii constând în cutii de ciocolata Celebrations, oferite de Lotus Center. 

-30 de premii constând în seturi de hands cream Douglas si 50 de premii constând în 

balsam de buze Douglas Essential, oferite de Lotus Center. 

-50 de premii constând în Fudge Brownie de la American Deserts, oferită de Lotus 

Center. 

-50 de premii constând în Crepes de la Mesopotamia, oferite de Lotus Center. 

-50 de premii constând în Dabo de pui mini sandwich si 50 de premii constând în 

Dabo dulce cu banane de la Dabo Doner, oferite de Lotus Center. 

- 50 de premii constând în Chai Latte si 20 de premii constând în Overnight Oats de la 

Street Coffee Roasters, oferite de Lotus Center. 

- 50 de premii constând în Flavoured Latte si 50 de premii constând în Smothie de la 

Violet Cafe&Lounge, oferite de Lotus Center. 

- 50 de premii constând în Cafea în trei culori Pellini, oferite de Lotus Center. 

- 50 de premii constând în Donut+Răcoritoare și 50 de premii constând în 

Donut+Cafea de la Donuterie, oferite de Lotus Center. 

- 10 premii constând în căni de la Lc Waikiki, oferite de Lotus Center. 

- 100 de premii constând în gel de dus Balea, oferite de Lotus Center. 

- 20 de premii constând în lumânări parfumate H&M, oferite de Lotus Center. 

- 50 de premii constând în calendare 2023 Inmedio, oferite de Lotus Center. 

- 10 premii constând în 5 uscătoare de păr Philips si 5 Smartband-uri Fitness Huawei, 

oferite de Lotus Center. 

- 50 de premii constând în Lego City, oferite de Lotus Center. 

- 66 de premii constând în 42 căni, 21 brelocuri si 3 sacose de cumparaturi toate fiind 

inscriptionate cu logo-ul centrului comercial, oferite de Lotus Center. 
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Premiile descrise mai sus se acordă câte unul pe persoană, doar personal, pe baza 

actului de identitate şi pe baza unei declaraţii pe proprie răspundere prin care persoana 

declară că nu încalcă prevederile prezentului Regulament. 

4.2. Premiile menţionate la punctul 4.1. sunt garantate și vor fi oferite în cadrul campaniei 

în limita stocului disponibil, după cum urmează: 

 

Fiecare persoană care se prezintă la standul amenajat din zona cupolei din Lotus Center cu un 

bon de cumpărături de minim 50 de lei din data de 06.12.2022, din intervalul orar 12:00 – 

20:00, validat în prealabil de un reprezentant Lotus Center, va extrage din urna cu premii un 

talon câștigător,  în limita celor o mie doua sute de premii puse în joc.  

În cadrul campaniei, o persoană NU poate câştiga mai mult de un premiu, indiferent de 

valoarea sau numărul bonurilor de casă cu care se prezintă la Biroul de Informaţii. 

 

4.3. La această campanie participă doar bonurile de casă aferente cumpărǎturilor în valoare 

de minim 50 de lei, efectuate din data de 06.12.2022, din intervalul orar 12:00 – 20:00, de la 

orice unitate din incinta Complexului Comercial Lotus Center, cu excepţia unităţilor care 

desfǎşoarǎ activitǎţi de genul: schimb valutar, activitǎţi bancare şi jocuri de noroc tip casino. 

De asemenea, la această campanie nu participă bonurile de casă care atestă plata facturilor de 

utilităţi, respectiv chitanțele aferente achiziției de asigurări, de la insulele Astop din cadrul 

Lotus Center.  

4.4. Pentru a participa la campania “De #20 de ani ne inspiri zi de zi”, clientul trebuie sǎ se 

prezinte la standul amenajat  din zona cupolei Lotus Center cu bonul de casǎ în valoarea de 

minim  50 lei, din data de 06.12.2022, din intervalul orar 12:00 – 20:00,.  

Revendicarea premiului înscris pe cupon se poate face doar în data de 06.12.2022 cel târziu 

până la ora de 21 din magazinul indicat pe cuponul câștigător din cardul Lotus Center. 

În situația în care premiul nu este revendicat în data de 06.12.2022 ora 21 :00, acesta 

rămâne la dispoziția organizatorului.  

4.5. La aceastǎ campanie vor participa toate unitǎţile comerciale, de divertisment şi de 

alimentaţie publicǎ din incinta Complexului Comercial Lotus Center. Nu vor fi 

acceptate bonuri din partea unităţilor care desfǎşoarǎ urmǎtoarele activitǎţi: schimb 

valutar, activitǎţi bancare  şi jocuri de noroc tip casino. De asemenea nu vor fi acceptate 

bonurile de casǎ care atestǎ plata facturilor de utilitǎţi, respectiv chitanțele aferente 

achiziției de asigurări, de la Astop din cadrul Lotus Center.  
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4.6. Odată cu prezentarea bonului de casă la standul amenajat in acest sens in zona cupolei 

Lotus Center în vederea participării la campania “De #20 de ani ne inspiri zi de zi”, 

participantul este de acord cu prevederile prezentului regulament.  

 

4.7. Pentru a participa la campanie , persoanele trebuie sǎ prezinte bonul de casǎ și 

buletinul (cartea) de identitate, paşaportul sau legitimaţia de şedere temporarǎ (în cazul 

persoanelor fizice nerezidente), la Center. 

4.8. Pentru a intra în posesia premiilor de la punctele 4.1., câştigǎtorii vor completa o 

declaraţie pe proprie rǎspundere prin care îşi asumă cǎ nu se încadreazǎ în prevederile 

specificate la punctul 3.3. al prezentului regulament care nu le dǎ drept de participare la 

campanie. În cazul în care condiţiile vor fi îndeplinite, câştigǎtorii vor fi validaţi. 

 

4.9. Reprezentantul Organizatorului va verifica bonul de casă pentru a vedea dacă 

produsele și/sau serviciile s-au cumpărat/plătit în magazinele/ de la partenerii comerciali 

ce își desfășoară activitatea în Lotus Center, dacă data bonului corespunde cu data 

desfășurării Campaniei și dacă suma minimă admisă se încadrează în regulile de 

participare menționate în prezentul regulament. 

 

4.10. În urma validării bonului participant, participantul va extrage un cupon câștigător din 

urma cu premii. Bonul fiscal după verificare va fi returnat participantului înscris la 

Campanie. 

 

4.11. Intrarea în posesia premiilor puse în joc se face în baza cuponului de validare a 

premiului. Reprezentantul Lotus Center S.A. de la standul amenajat în acest scop va 

înmâna câștigătorului un cupon pentru ridicarea premiului.  

 

4.12. Premiile vor fi înmânate câștigătorilor în momentul în care aceștia se vor prezenta la 

magazinul indicat pe cuponul câștigător în intervalul orar 12:00-21:00 din data de 

06.12.2022. 

 

4.13. Premiile nerevendicate de câștigători în termenul de timp specificat mai sus , vor 

rămâne la dispoziția organizatorului. 

 

4.14. În cazul în care unul sau mai multi câştigǎtori sunt minori sau interzişi judecǎtoresc, 

premiile vor fi înmânate pǎrinţilor, tutorilor sau curatorilor, dupǎ caz, în condiţiile 

prezentului regulament. 

4.15. Prin participarea la aceastǎ campanie, câştigǎtorii sunt de acord ca S.C. Lotus Center 

S.A. sǎ le utilizeze imaginea în scopuri promoţionale pe canalele de promovare interne 

sau externe, presǎ, prin mijloace printate, video şi audio legate de aceastǎ promoţie. 

 

V. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSOONAL  
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Având în vedere dispozițiile legale incidente în materia protecției datelor cu caracter personal 

cuprinse în Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului, Directiva 

95/46/CE a (UE) precum și Legea nr.677/2001 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea 

datelor cu caracter personal și libera circulație a acestora, termenii și condițiile utilizate au următorul 

înțeles: 

Date cu caracter personal inseamna orice informatii privind o persoana fizica identificata sau 

identificabila („persoana vizata"); o persoana fizica identificabila este o persoana care poate fi 

identificata, direct sau indirect, in special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un 

nume, un numar de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe 

elemente specifice, proprii identitatii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale 

sau sociale; 

Prelucrare inseamna orice operatiune sau set de operatiuni efectuate asupra datelor cu caracter 

personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fara utilizarea de mijloace 

automatizate, cum ar fi colectarea, inregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau 

modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea 

la dispozitie in orice alt mod, alinierea sau combinarea, restrictionarea, stergerea sau distrugerea; 

Organizatorul are calitatea de Operator de date cu caracter personal. Acesta se obligă să prelucreze 

datele colecatte în legătură cu desfășurarea Campaniei cu respectarea prevederilor Regulamentului 

nr.679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor 

cu caracter personal.  

Organizatorul se angajează să păstreze confidențialitatea datelor cu caracter personal ale 

participanților/câștigătorilor prezentei Campanii și să le utilizeze conform prezentului Regulament 

Oficial, legislației în vigoare și doar în scopurile aprobate de participanți. 

În cadrul Campaniei, Organizatorul va colecta de la participanți următoarele date cu caracter 

personal: 

-nume si prenume 

-serie si numar CI 

 

II Scopul prelucrarii datelor personale: 

Pentru a asigura îndeplinirea condițiilor legale pentru acordarea premiului și pentru îndeplinirea 

obligațiilor fiscale, caz în care datele sunt păstrate timp de 60 de luni, cu repsectarea prevederilor 

legale în vigoare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal 

III. Organizatorul garantează participanților respectarea drepturile prevăzute în Regulamentul 

pentru protecția datelor cu caracter personal: 

a) dreptul de a fi informat cu privire la identitatea LOTUS CENTER SA, scopul prelucrării datelor, 

destinatarii de date sau categoriile destinatarului de date, existența drepturilor acordate de 

legislația aplicabilă pentru persoana vizată și condițiile de exercitare a drepturilor respective 

(Dreptul la transparența informațiilor/informare); 

b) dreptul de a obține de la LOTUS CENTER SA confirmarea faptului că datele personale ale 

persoanei vizate sunt/nu sunt prelucrate (Dreptul de acces la date). Dreptul de acces la date 

poate fi exercitat printr-o notificare scrisă, semnată și datată, trimisă la adresa sediului social al 

LOTUS CENTER SA și/sau la adresa de e-mail indicată în preambul; 

c) dreptul la rectificare – în urma solicitării perticipantului, Organizatorul va rectifica fără 

întârziere datele inexacte și va completa datele incomplete pe care le deține cu privire la 

persoana vizată; 

d) dreptul de a obține, la cerere și în mod gratuit, modificarea, actualizarea, restrângerea, blocarea, 

portabilitate, ștergerea (dreptul de a fi uitat) sau schimbarea datelor care nu sunt prelucrate 

conform legii în date anonime, în special datele greșite și incomplete (Dreptul de intervenție). 

Dreptul de intervenție poate fi exercitat de către persoana vizată printr-o notificare scrisă, 
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semnată și datată, trimisă la adresa sediului social al LOTUS CENTER SA și/sau la adresa de e-

mail indicată în preambul, în care se vor menționa datele pentru care se solicită intervenția, 

motivul justificat și modul de intervenție; 

e) dreptul de a se opune în orice moment, din motive legitime si justificate legate de situația sa 

particulară, ca datele să fie procesate, cu excepția cazurilor menționate de lege (Dreptul de 

opoziție). Acest drept poate fi exercitat prin transmiterea unei notificări scrise, semnată și datată, 

la adresa sediului social al LOTUS CENTER SA și/sau la adresa de e-mail indicată în preambul 

în care se vor menționa datele pentru care se solicită opoziția, justificarea legitimă și motivată 

legată de situația sa particulară; 

f) dreptul de a solicita și de a obține retragerea, anularea sau reevaluarea oricărei decizii legale cu 

efect asupra persoanei vizate, decizie adoptată exclusiv pe baza unei prelucrări de date cu 

caracter personal prin moduri automate, destinate să evalueze anumite aspecte ale personalității 

sale, precum abilitatea profesională, încrederea, comportamentul sau orice alt tip de astfel de 

aspecte (Dreptul de a nu face obiectul unei decizii automate, inclusiv profilare); 

g) dreptul de a depune o petiție la Autoritatea Natională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu 

Caracter Personal - A.N.S.P.D.C.P. pentru apărarea oricărui drept acordat de legislația 

aplicabilă. Acest drept poate fi exercitat printr-o notificare scrisă trimisă la adresa 

A.N.S.P.D.C.P. la adresa postala "Autoritatea Natională de Supraveghere a Prelucrării Datelor 

cu Caracter Personal, B-dul. G-ral Gheorghe Magheru nr. 28-30, sector 1, Bucuresti, cod postal 

010336 ", prin e-mail la adresa anspdcp@dataprotection.ro sau prin fax la numarul 

0040.318.059.602; 

h) dreptul de a se adresa instantei. Acest drept poate fi exercitat printr-o cerere scrisa trimisa catre 

instanta de judecata competenta. 

 

Pentru a își exercita oricare dintre drepturile de mai sus =, precum și pentru a primi răspuns la orice 

întrebare legată de prelucrarea datelor cu caracter personal de către Organizator, participanții trebuie 

să se adresesze în scris :  

Prin emai la adresa : market@lotus-center.ro 

Prin poștă, la adresa : Oradea str.Nufărului nr.30, județul Bihor. 

 

LOTUS CENTER SA adoptă măsuri tehnice și organizaționale adecvate necesare pentru securitatea 

prelucrării datelor cu caracter personal, va preveni utilizarea sau accesul neautorizat la datele cu 

caracter personal sau va preveni încălcarea securității datelor cu caracter personal (incident de 

securitate), în conformitate cu instrucțiunile, politicile și legile aplicabile. 

 

 

 

VI.Dispoziţii finale 

 

6.1. În cazul în care, în urma unor verificǎri ulterioare, se constatǎ cǎ una sau mai multe 

dintre regulile de participare nu au fost respectate, Organizatorul îşi rezervǎ dreptul de a 

retrage premiul acordat.  

6.2. În cazul în care organizarea campaniei este împiedicatǎ de evenimente de forţǎ majorǎ, 

Organizatorul îşi rezervǎ dreptul de a decide, dupǎ caz, încheierea sau prelungirea acesteia. 

6.3. Toate premiile neacordate, indiferent de motiv, vor rǎmâne în proprietatea 

Organizatorului, care-şi rezervǎ dreptul de a le folosi după cum crede de cuviinţă. 

mailto:anspdcp@dataprotection.ro
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6.4. Regulamentul oficial al campaniei va fi disponibil în mod gratuit la unitǎţile din incinta 

Complexului Comercial Lotus Center şi la, în apropierea intrǎrii principale. 

6.5. Campania se va derula în condiţiile prezentului Regulament care este obligatoriu pentru 

toţi participanţii. 

6.6. S.C.  Lotus Center S.A. îşi rezervǎ dreptul sǎ modifice prezentul regulament de câte ori 

este necesar, cu informarea corespunzǎtoare a celor interesaţi. 

S.C. LOTUS CENTER S.A. 


