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OFICIAL AL CAMPANIEI PUBLICITARE MASTERCARD

,,Plateste cu cardul tau Mastercard sau Maestro Ia TIFF pentru super premii!"

Perioada campanieiz 31.07.2020 - 09.08.2020

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

Campania publicitara Mastercard o,Plateste cu cardul tau Mastercard sau Maestro la TIFF pentru
super premii!" (denumita in cele ce urmeaza o'Campania") este organizata de Mastercard Europe SA
(organizata sub legile Belgiei cu adresa inregistrata pe strada Chaussde de Tervuren nr 1984, 8-1410,
Waterloo, Belgia)
*prin intermediul agentiei de publicitate B.V. McCann-Erickson S.R.L., cu sediul social in Bucuresti,
Str. Jules Michelet nr. 18, sector l, avand numar de identificare fiscala 8084031, atribut fiscal RO,
reprezentata de dl. Bogdan Enoiu, in calitate de Director General, care va actiona ca Imputernicit al
Organizatorului, in sensul dat acestei notiuni de dispozitiile Regulamentului general privind protectia
datelor nr 67912016.

* si cu sprijinul MEDIAPOST HITMAIL S.A., cu sediul in Str. Siriului, nr. 42-46, etaj 3,tronson l, sectorl, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40 / 829512000, CUI 13351917, atribut fiscal RO,
reprezentata de dl. Marian Seitan, in calitate de Director General care va actiona cu aprobarea
Organizatorului, ca imputernicit, in sensul dat acestei notiuni de dispozitiile Regulamentului general
privind protectia datelor nr 67912016.
Pe perioada Campaniei, Imputernicitul MEDIAPOST HIT MAIL SA, va desfasura urmatoarele activitati:(i) Yalideaza castigatorii tuturor premiilor acordate in Campanie, prin inscrierea prin sms(ii) Colecteazanumerele de telefon ale participantilor si chitantele pOS/dovada platii online cu card

Mastercard in vederea inscrierii in campanie, validarii castigatorilor si livraiii premiilor(iii) Expediaza premiile catre castigatori
(iv) Extrage momentele castigatoare aferente premiilor acordate in aceasta Campanie;

Participantii la Campanie sunt obligati sa respecte termenii si conditiile Regulamentului Oficial al
Campaniei (denumit in continuare,,Regulament Oficial").
Regulamentul Oficial este intocmit si va fi facut public conform legislatiei aplicabile din Romania.
Regulamentul oficial al campaniei este disponibil in mod gratuit pe site-ul 11yy v,maplgrcatilIa !au'p-e
p-agina-dpja99b-q-qk-Mastercard Romania: https://www.facebook.com/MasrcrdardRomania ri in foirnut
frzic,la punctul de activare

Organizatorul isi tezerva dreptul de a modifi ca prezentul Regulament Oficial, prin incheierea unui Act
Aditional la Regulamentul Oficial care va fi publicat pe site-ul www.mastercard.ro si pe pagina de
Facebook, urmand ca astfel de modificari sa intre in vigoare numai aupu puUti"u."u p. ritr prin parti-ciparea
la aceasta Campanie, participantii sunt de acord sa respecte si sa- se conforme|e tuturor pievederilor,
termenilor si conditiilor prezentului Regulament Oficial si ale legislatiei aplicabile.

SECTIUNEA 2. DREPTUL DE PARTICIPARE
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Campania publicitara este deschisa tuturor persoanelor frzice, cu varsta de minim 18 ani la data i
campaniei, avand domiciliul/resedinta in Romania, cu exceptia angajatilor Mastercard Europe sprl, ai

McCann-Erickson S.R.L si a celorlalte agentii implicate in implementarea acestei campanii,
rudelor de gradul I (copii si parinti) si sotul/sotia celor mentionati mai sus.

s
Pentru a participa la Campania publicitara, participanlii trebuie sa indeplineasca cumulativ urm
condilii:
(1) Participantul trebuie sa aiba drept de participare potrivit prevederilor din prezenta Sectiune 2
(2) Inscrierea se va face exclusiv in perioada Campaniei Promotionale, respectiv 3l Iulie - 09 August
2020;
(3) Participantul trebuie sa faca cel putin o tranzactie contactless cu cardul Mastercard sau Maestro pe

canalele offline sau online TIFF si sa trimita valoarea tranzactiei prin sms la numarul dedicat 1704.

(a) Sa respecte prevederile prezentului Regulament Oficial pentru participarea la Campania Promotionala

In cazul in care ca;tigatorul unuia din premii este o persoana lipsita de capacitate de exerciliu sau cu
capacitate de exercitiu restransa, aceasta este indreptafita sa intre in posesia premiului numai prin
intermediul tutorelui /curatorului, incluzand semnarea de catre curator sau tutore a unei declaratii daca

este cazul, potrivit legii, prin care Organizatorul este absolvit de orice raspundere decurgand din acordarea
premiului respectiv precum si de plata oricaror daune sau pretentii de orice natura, legate de premiul
respectiv si de participarea persoanei respective la aceasta campanie.
Participantul va participa la prezenta Campanie publicitara luand la cunostinta despre conditiile mai sus

mentionate.

SECTIUNEA 3. DURATA CAMPANIEI SI ARIA DE DESFASURARE A CAMPANIEI

Campania va fi lansatala data de 31.07 .2020, ora 00:00 si se va desfasura pana la data de 09.08.2020, ora
23:59. Campania se va desfasura la toate punctele de plata TIFF din Cluj Napoca frzice si online.

SECTIUNEA 4. MECANISMUL CAMPANIEI

4.1. Persoanele fizice care platesc contactless sau online cu orice card Mastercard sau Maestro, emis in
Romania, in perioada 3l iulie - 09 august2020 in toate locatiile offline si online TIFF si trimit valoarea
tranzactieiprin sms la numarul 1704,pot castiga prin momente norocoase unul dintre premiile mentionate
in sectiunea 5 denumita Descrierea premiilor.

4.2Pentru a fi inscrisa in campanie, o tranzactie trebuie sa indeplineasca cumulativ conditiile:
sa fie efectuata cu succes (in sensul cd suma aferentd tranzacliei a fost aprobatb spre debitare
din contul pldtitor) prin intermediul unui card emis sub marca Mastercard sau Maestro.
sa fie efectuata la una dintre locatiile offline sau online TIFF
Sa reprezinte contravaloarea platii unui bun sau serviciu, plata nefiind conditionata de un anumit
plafon valoric minim sau maxim, la una dintre locatiile offline sau online TIFF ;

sa fie efectuata de catre o persoana care sa indeplineasca conditiile de participare mentionate in
prezentul Regulament Oficial
Sa fie efectuata in perioada campaniei promotionale, respectiv in perioada 31 iulie, ora 00:00-
09 august 2020, ora23:59, ora Romaniei.
SMS-ul ce contine valoarea tranzactiei sa fie inscris in perioada campaniei.
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:,.. - Participantul va inscrie in campanie o singura data suma aferenta uneitranzactii (indiferent daca
:. : inscrierea va fi castigatoare sau nu) si numai in modalitatateaprevazuta in Sectiunea 4.2.

Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in cazde tentativa de frauda a sistemulu i, abuz
sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestei Campanii, precum si a Organizatorului. Orice
,incercare de fraudare se soldeaza cu eliminarea Participantuluf in ciuza din Campanie si cu sesizarea
organelor de cercetare penala, Organizatorul urmand ,u infor-.re respectivul participant cu privire Ia
aceasta decizie. Organizatorul poate efectua verificari pe tot pbrcursul Campaniei, solicitand
P articipantu I u i chitantele POS aferente fi ecarei inregistrari.

Un participant are voie sa inscrie maxim 5 tranzactii diferite in cadrul unei zile de campanii.
Un participant este identificat ca fiind unic dupa numarul de telefon.

SECTIUNEA 5. DESCRIEREA PREMIILOR

In cadrul campaniei promotionale vor fi oferite prin momente norocoase urmatoarele premii de mai jos:

Premii:
l. 50 x abonamente TIFF I-INLIMITED valabile I luna de zile, fiecare abonament constand

intr-un cod unic pentru acces pe o 1 luna de zile pe https://unlimited.tiff.ro/. Fiecare premiu
are valoarea de23lei, TVA inclus.

2. 100 x abonamente TIFF UNLIMITED valabile 3 luni de zile, fiecare abonament constand
intr-un cod unic pentru acces pe 3 luni de zile pe https://unlimited.tiff.ro/ . Fiecare premiu
are valoarea de 53 lei, TVA inclus.

3. 50 x abonamente TIFF UNLIMITED, fiecare abonament constand intr-un cod unic pentru
acces pe 6 luni de zile pe https://unlimited.tiff.ro/ . Fiecare premiu are valoarea de 1)3 lei,
TVA inclus.

Pentru activarea abonamentului, participantii trebuie sa respecte pasii de mai jos:

l. Mergi cdtre paginahttps:llactivateunlimited.tiff.ro/ unde introduci nume, prenume, adresa de email,
codul primit gi apeqi butonul START YOUR MEMBERSHIP
2. Dacd datele introduse sunt corecte, vei fi redirec{ionat pentru setarea parolei
3. Prime;ti un e-mail cu activarea contului gi link-ul de selare a parolei
4. Dupd activarea cu succes a abonamentului, logarea in cont se face intrdnd in pagina SIGN IN de pe
p latformi (https ://unlimited.ti ff.ro/).

Acest abonament are o perioadd limitatd gi nu se reinnoiegte automat la expirarea perioadei de
valabilitate. Te asigurdm de valabilitatea abonamentului din momentul activdrii, nu al primirii codului
promolional (nu conteazd momentul in care ai primit codul, abonamentul poate fi activat chiar gi la mai
multe luni dupd transmiterea acestuia). Menliondm cd platforma este disponibild doar pe teritoriul
Romdniei, fapt ce se datoreazd drepturilor limitate de vizionare a filmelor. Pentru fiecare cont creat se
permite un numdr malil de 3 logdri pe device-uri diferite. Pentru orice intrebdri sau neldmuriri, nu ezita
sd ne scrii la unlimited@tiff.ro

Momentele norocoase vor fi consemnate intr-un document scris si autentificat de catre un notar public, ce
nu va fi facut public, anterior inceperii campaniei. Va fi desemnat drept castigator participantui care s-a
inscris primul cu un sms dupa un moment castigator.
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La sediul Mediapost Hit Mail din Str. Siriului, nr 42-46, et 3, sector 1, Bucuresti sau la sediul SPN Veritas
cu adresa in Municipiul Bucuresti, strada Avram lancu, nr.7A, sector 2, inscrierile castigatoare vor
extrase prin intermediul unei platforme digitale securizate furnizate de Mediapost Hit Mail, in
unui notar public. Va exista o singura extragere in care se extrag toate momentele castigatoare. o o

I
Se vor extrage in total 200 de momente norocoase, respectiv 200 castigatori.

Valoarea unitara neta a premiilor de Ia punctul 1 este de 23 lei
Valorea unitara bruta a premiilor de la punctul L este de 23 lei.

Valoarea totala neta a premiilor de la punctul L este de 575 lei
Valorea totala bruta a premiilor de la punctul 1 este de 575 lei.

Valoarea unitara neta a premiilor de la punctul2 este de 53 lei
Valorea unitara bruta a premiilor de la punctul2 este de 53 lei.

Valoarea totala neta a premiilor de la punctul2 este de 5300 lei
Valorea totala bruta a premiilor de la punctul 2 este de 5300 lei.

Valoarea unitara neta a premiilor de la punctul 3 este de L23 lei
Valorea unitara bruta a premiilor de la punctul3 este de 123 lei.

Valoarea totala neta a premiilor de la punctul3 este de 6150 lei
Valorea totala bruta a premiilor de la punctul3 este de 61.50 lei.

Valoare totala neta a premiilor este de 12,025lei
Valorea totala bruta a premiilor este de 12,025lei

Toate premiile mentionate mai sus vor fi trimise de catre Mediapost Hit Mail catre castigatori prin sms (pe

acelasi numar de telefon pe care s-au inscris in campanie), in momentul in care au fost desemnati castigatori
si validati.

La sfarsitul campaniei se va face un act aditional cu valoarea totala finala a premiilor.

Pentru a putea castiga unul din premiile oferite la aceasta campanie publicitara, participantii trebuie sa

indeplineasca dispozitiile si conditiile mentionate la Sectiunea 2 a prezentului Regulament, nerespectarea
uneia dintre acestea (dispozitii/conditii) fiind sanctionata cu invalidarea. In cazul neprimirii de catre
Organizator a refuzului de accept al premiului acordat, se va considera ca respectivul castigator a acceptat
tacit participarealaprezenta promotie, conditiile acesteia, precum si premiul acordat.

SECTIUNEA 6. DESEMNAREA CASTIGATORILOR

In cadrul Campaniei publicitare, premiile vor fi oferite prin momente castigatoare. Inscrierile castigatoare
vor face obiectul validarii conform prevederilor prezentului Regulament.

Momentele norocoase vor fi consemnate intr-un document scris si autentificat de catre un notar public ce

nu va fi facut public, anterior inceperii Campaniei. Va fi desemnat castigator Participantul care a transmis
primul in Campanie o inscriere valida dupa un moment norocos, indiferent de intervalul de timp concret
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dintre momentul norocos si momentul inscrierii in Campanie. (Exemplu: Sa presupunem ca pentru ziuaZ
. momentul norocos este ora hh:mm:ss. Va castiga Participantul care a transmis primul dupa momentul

:mm:ss o inscriere valida). Daca intre doua momente norocoase nu s-a putut desemna niciun castigator
primul moment, va fi declarat castigator prima inscriere valida pentru primul mornent norooos care

s-a acordat (de ex: daca un moment castigator este ora l0:00 si urmatorul este 12:07, iar intre cele2
omente nu au fost trimise inscrieri valide, prima intrare valida trimisa dupa 12:07 va fi desemnata

gatoare pentru ora l0:00, iar a doua intrare valida trimisa va fi desemnata castigatoare pentru ora
$ 12:07).

Dupa ce toate informatiile privind castigatorii extrasi sunt disponibile Organizatorului, comisia va valida
faptul ca acesti castigatori extrasi indeplinesc prevederile si conditiile de la Sectiunea 4 aRegulamentului.
Daca un castigator nu indeplineste conditiile, atunci comisia va utiliza rezerva aferenta momentului
castigator si va repeta procedura de validare de mai sus cu acesta.

Castigatorii premiilor vor fi contactati de catre Hitmail in termen de 5 zile lucratoare de la momentul in
care au fost au fost informati ca sunt castigatori. Daca, in termen de 2 zile lucratoare de la data inceperii
actiunilor de cotrtactare, Organizatorul nu poate contacta castigatorii in urma apelarii telefonice de 2 ori in
cursul fiecarei zile lucratoare, Organizatorul are dreptul de a-i invalida. Imediat dupa acordarea premiului,
Organizatorul este eliberat de orice raspundere fata de castigatori care rezulta in baza prezentului
Regulament.

Convorbirile telefonice vor fi inregistrate pentru a putea fi utilizate ca mijloace de proba in eventualele
contestatii in legatura cu procesul de validare a castigatorilor si de inmanare a premiilor oferite in cadrul
promotiei, precum si pentru scopul verificarii modului in care este gestionata relatia cu participantii la
promotie.

In urma acceptului inregistrarii apeluluio Participantului i se va solicita de catre Hitmail sa:
Trimita o copie/poza a chitantei de POS aferenta tranzactiei sau o dovada a platii online cu cardul
Mastercard, pe numele persoanei fizice participante care sa arate ca valoarea tranzactiei valabile
inscrise in Campanie corespunde unei tranzactii cu cardul Mastercard sau Maestro conform
conditiilor enumerate la capitolul 4 in termen de 5 zile lucratoare de la momentul contactarii
telefonice. Trimiterea documentelor necesare parcurgerii procesului de validare se realizeazaprin
incarcarea acestora intr-o pagina web, accesand link-ul securizat, in termenul specificat
Participantul are la dispozitie o modalitate de receptionare a link-ului securizat: SMS. Link-ul
securizat se va genera dupa frnalizarea apelului, iar Participantul il va receptiona prin sms.

ln cazul in care Participantul nu doreste inregistrarea convorbirii sau nu doreste furnizarea tuturor
informatiilor necesare procesului de validare, dupa incheierea apelului, acesta va primi un sms cu un link
catre o pagina web unde poate completa datele sale necesare pentru procesul de validare si inmanare a
premiului. Dupa prevalidarea informatiilor transmise prin completarea datelor, Participantul va fi informat
de urmatoarea etapa a validarii.

Daca datele inscrise sunt corecte conform Regulamentului, acesta va primi link-ul securizat pentru
incarcarea documentelor necesare validarii prin urmarea procedurii de mai sus.

In urma verificarilor si a parcurgerii procesului de validare, Participantul va primi o confirmare a primirii
copie/pozei documentului, iar in cazul in care se constata nereguli cu documentul primit, acesta va fi
anuntat si rugat sa reincarce copielpoza documentului intr-un nou link ce ii va fi trimis.

Ig
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In momentul finalizarii procesului de validare, Parlicipantul va fi informat de statusul validarii (val
invalid) in termen de 10 zile luuatoare de la momentul primirii documentelor necesare validarii castigului

Imposibilitatea Participantului de a face dovada detinerii documentelor solicitate in termen,
unor neconcordante sau nerespectarea conditiilor de validare descrise in prezentul Regulament duce la
considerarea Castigului ca invalid, respectiv la pierderea dreptului de atribuire a premiului, fara nicio
despagubire din partea Organizatorului.

Un participant poate castiga un singur premiu pe durata campaniei

Premiile si coordonatele lor nu pot fi modificate, mutate, ajustate sau oferite drept contravaloare in bani
sau obiecte.

Participantii la Campania Publicitara au dreptul de a se adresa Organizatorului campaniei in situatia in care
considera ca au fost prejudiciati.
Pentru a fi considerate valide, toate plangerile trebuie trimise pana in data de 09.09.2020 catre B.V.
McCann-Erickson S.R.L. cu sediul in Jules Michelet nr. 18, sector 1, Bucuresti. Plangerile trebuie sa fie in
atentia lui Dragos Vintu si trebuie sa contina o descriere a situatiei care a generat plangerea precum si un
numar valid de telefon.

Pentru a intra in posesia premiului, castigatorii nu vor efectua nicio alt6 platd suplimentard, indiferent de

titlul acesteia (ex. Impozite pentru premii, taxe etc). Se va considera ca punerea in posesie se efectueaza la
momentul in care castigatorul va primi prin sms codul unic aferent abonamentului TIFF UNLIMITED.
Castigatorii nu vor semna Procese Verbale de predare primire a premiilor.

In cazul tranzactiilor efectuate de catre persoanele frzice prin intermediul cardurilor atasate unui cont
deschis in numele unei persoane juridice, castigatoare va fi desemnata o persoana fizica desemnata de catre
persoana juridica titulara a cardurilor prin o imputernicire/declaratie expresa in acest sens, emisa de

persoana juridica respectiva. Prin urmare, intr-o asemenea situatie, ulterior desemnarii castigatorilor,
Organizatorul va contacta persoanele fizice care au calitatea de reprezentanti/imputerniciti desemnati ai
persoanelor juridice, in conformitate cu conditiile de validitate de mai sus.

Organizatorul nu acorda contravaloarea in bani a premiilor castigate. De asemenea, Organizatorul nu va
suporta niciun fel de cheltuieli dupa punerea castigatorilor in posesia premiului.

Premiile care nu vor fi oferite pe perioada Campaniei Publicitare vor fi anulate.

SECTIUNF,A 7 . PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Participarea la aceasta campanie este voluntara.

Vor fi colectate numerele de telefon ale tuturor participantilor si chitantei de POS/dovezii platii online cu
cardul Mastercard, de catre MEDIAPOST HITMAIL S.A in vederea participarii acestora la campanie si
validarii ca si castigatori. Toate numerele de telefon si chitantele POS/dovada platii online cu cardul
Mastercard vor fi sterse in termen de 30 de zile de la terminarea campaniei.
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i despre procesarea datelor personale pot fi gasite in Anexa cu Protectia Datelor Personale a
iRegulament Oficial si care formeaza o parte integrala a acestuia. Plangerile/cererile cu privire la

datelor personale pot fi submise conform indicatiilor din Anexa cu Protectia Datelor Personale

8. TAXE SI IMPOZITE
I Campaniei nu este responsabil pentru plata taxelor, impozitelor sau altor obligatii financiare

premiilor acordate, cu exceptia impozitului pe venitul din premii aplicat in cota de l0% din
valoarea bruta a premiului, taxa pe care Organizatorul Campaniei are obligatia de a o calcula, retine si
transfera la bugetul de stat in conformitate cu prevederile Legii 22712015 privind Codul Fiscal, articolele
108-l 10.

SECTIUNEA 9. INCETAREA CAMPANIEI
Prezenta Campanie va incepe la data de 31.07 .2020 ora 00:00 si va putea inceta inainte de 09.08.2020, oru
23:59 numai in cazul producerii unui eveniment de forta majora - de natura a face imposibila derularea
Campaniei sau daca Organizatorul Campaniei decide acest fapt, comunicand public incetarea acesteia, prin
intermediul site-uluiyyy-v1y-1,n9;-tefgafd.jp._t_l prin intermediul unui act aditional incheiat in acest sens care va
fi incarcat ulterior pe site-ul campaniei, www.mastercard.ro/promoti i.

SECTIUNEA 10. LITIGII
Eventualele litigii care apar intre Organizator si participantii la prezenta Campanie vor fi solutionate pe

cale amiabila, iar in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele romane
competente.
Toate litigiile privind proprietatea tranzactiilor efectuate cu instrumente de plata demise sub marca
Mastercard sau Maestro nu vor afecta principiul conform caruia Organizatorul Campaniei va acorda
premiul persoanei validate in conformitate cu prezentul Regulament Oficial.

SECTIUNEA 11. RASPUNDEREA ORGANIZATORULUI
Organizatorul Campaniei va acorda premiul persoanei validate in conformitate cu prevederile prezentului
Regulament Oficial. Organizatorul nu este raspunzator pentru calitatea premiilor si nu acorda garantie

privind termenul de utilizare sau functionarea premiilor acordate.

Procesat si autentificat de Societate Profesionald Notariald VERITAS, astazi data autentificarii, intr-un

exemplar original care ramdne in arhiva biroului notarial gi 4 (patru) duplicate, din care unul va ramdne in

arhiva biroului notarial, qi 3 (trei) exemplare au fost eliberate pdrfilor.

SC. MEDIAPOST HIT MAIL S.A.
prin reprezentant

BADEA PETRUT - ALEXANDRU

S.S.
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