
REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PUBLICITARE MASTERCARD 

 

Plateste contactless cu cardul tau Mastercard sau Maestro la TIFF pentru super premii! 

 

Perioada campaniei: 31.05.2019 – 09.06.2019 

 

 

 

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI 

 

Campania publicitara Mastercard “Plateste contactless cu cardul tau Mastercard sau Maestro la TIFF 

pentru super premii!” (denumita in cele ce urmeaza “Campania”) este organizata de Mastercard Europe SA 

(organizata sub legile Belgiei cu adresa inregistrata pe strada Chaussée de Tervuren nr 198A, B-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 1, 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 679/2016. 

 

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 www.mastercard.ro sau pe 

pagina de Facebook Mastercard Romania: https://www.facebook.com/MasterCardRomania si in format 

fizic, la punctul de activare 

 

Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica prezentul Regulament Oficial, prin incheierea unui Act 

Aditional la Regulament 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 dupa publicarea pe site. Prin participarea la aceasta 

Campanie, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si 

conditiilor prezentului Regulament Oficial si ale legislatiei aplicabile. 

 

SECTIUNEA 2.  DREPTUL DE PARTICIPARE 

 

Campania publicitara este deschisa tuturor persoanelor fizice (cu varsta de minim 18 ani), avand 

domiciliul/resedinta in Romania, cu exceptia angajatilor Mastercard Europe sprl, ai B.V. McCann-Erickson 

S.R.L si a celorlalte agentii implicate in implementarea acestei campanii, precum si a rudelor de gradul I 

(copii si parinti) si sotul/sotia celor mentionati mai sus.  

 

Pentru a participa la Campania publicitara, participanții trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele 

condiții: 

(1) Participantul  trebuie sa aiba drept de participare potrivit prevederilor Art. 2 de mai sus; 

(2) Inscrierea se va face exclusiv in perioada Campaniei Promotionale, respectiv 31 Mai – 09 iunie 2019; 

(3) Participantul trebuie sa faca cel putin o tranzactie contactless cu cardul Mastercard sau Maestro pe 

canalele offline sau online TIFF mentionate in Anexa 1 si Anexa 2 a prezentului Regulament. Consumatorii 

http://www.mastercard.ro/
https://www.facebook.com/MasterCardRomania
http://www.mastercard.ro/


care fac tranzactia prin intermediul canalelor offline TIFF trebuie sa pastreze talonul primit in urma 

tranzactiei si sa il arate hostessei aflata la standul Mastercard din lounge-ul public, Piata Unirii, Cluj 

Napoca. Consumatorii care fac o tranzactie Mastercard sau Maestro prin intermediul canalelor online, 

trebuie sa pastreze emailul de confirmare al tranzactiei si sa il arate hostessei aflata la standul Mastercard 

din lounge-ul public, Piata Unirii, Cluj Napoca. 

 

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

 

In cazul in care caștigatorul unuia din premii este o persoana lipsita de capacitate de exercițiu, aceasta 

este indreptațita 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 lansata la data de 31.05.2019, ora 00:00 si se va desfasura pana la data de 09.06.2019, ora 

23:59. Campania se va desfasura pe toate canalele offline si online TIFF mentionate in Anexa 1 si Anexa 2, 

Cluj Napoca, in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.  

 

SECTIUNEA 4. MECANISMUL CAMPANIEI 

 

4.1. Persoanele fizice care platesc contactless cu orice card Mastercard sau Maestro, emis in Romania, in 

perioada 31 mai – 09 iunie 2019 in toate locatiile offline si online TIFF mentionate in Anexa 1 si Anexa 2 a 

prezentului Regulament, pot castiga prin momente norocoase unul dintre premiile mentionate in 

sectiunea 5 denumita Descrierea premiilor. 

 

4.2. Persoanele fizice care platesc contactless cu card Mastercard sau Maestro, emis in Romania, in 

perioada 31 mai – 09 iunie 2019 in toate locatiile offline TIFF mentionate in Anexa 1 a prezentului 

Regulament, vor primi pe loc un talon cu care pot participa la campania publicitara Mastercard. Talonul 

primit in urma tranzactiei facuta cu un card Mastercard sau Maestro in orice locatie TIFF mentionata in 

Anexa 1 a prezentului Regulament va fi aratat hostessei Mastercard aflata la standul Mastercard din 

lounge-ul public, Piata Unirii, Cluj Napoca. In momentul primirii talonului de catre hostessa, participantul 

poate castiga prin momente norocoase unul dintre premiile mentionate in sectiunea 5 denumita 

Descrierea premiilor.  

Aplicatia prin care participantii pot castiga premii prin momente norocoase va functiona conform 

informatiilor de mai jos: 

Participantul va apasa pe butonul Start de pe ecranul tactil conform cartonului 1 de mai jos. In 

momentul urmator vor rula mai multe cartoane in acelasi timp si in functie de momentul norocos, 

participantului ii va aparea unul dintre cele 3 cartoane de mai jos: 2a,2b,2c. 

 

 

 



 

 

 

Carton 1 

 
 

Carton 2a 

 
 

Carton 2b 

 
 

Carton 2c 

 
 

Participantilor care castiga unul dintre urmatoarele premii: bilete duble la orice film din cadrul TIFF sau 

invitatii duble la Cocktailul de deschidere a Zilelor Filmelor Romanesti nu li se vor colecta datele personale.  

 

4.2.1 Persoanele fizice care platesc contactless cu cardul Mastercard sau Maestro, emis in Romania, in 

perioada 31 mai – 09 iunie 2019 in toate locatiile online TIFF mentionate in Anexa 2 a prezentului 



Regulament pot participa la campania promotionala prin pastrarea emailului de confirmare al tranzactiei 

si aratarea acestuia hostessei aflata la standul Mastercard din piata Unirii. In momentul in care emailul 

este aratat hostessei, participantul poate castiga prin momente norocoase unul dintre premiile 

mentionate in sectiunea 5 denumita Descrierea premiilor. 

 

4.2.2. Pentru a fi inscrisa in campanie, o tranzactie trebuie sa indeplineasca cumulativ conditiile: 

- sa fie efectuata cu succes (în sensul că suma aferentă tranzacției a fost aprobată spre debitare 

din contul plătitor) prin intermediul unui card emis sub marca Mastercard sau Maestro. 

- sa fie efectuata la una dintre locatiile offline sau online TIFF mentionate in Anexa 1 si Anexa 2 

a prezentului regulament.  

- Sa reprezinte contravaloarea unei platii unui bun sau serviciu, aceasta nefiind conditionata de 

un anumit plafon valoric minim sau maxim, la una dintre locatiile offline sau online TIFF 

mentionate in Anexa 1 si Anexa 2 a prezentului regulament si sa fie efectuata de catre o 

persoana care sa indeplineasca conditiile de participare mentionate in prezentul Regulament. 

sa fie efectuata in perioada campaniei promotionale, respectiv in perioada 31 mai, ora 00:00– 09 iunie 2019, 

ora 23:59, ora Romaniei.  

 

 

 

SECTIUNEA 5. DESCRIEREA PREMIILOR 

 

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

 

Premii: 

- 200 de premii, fiecare premiu constand in 2 vouchere valabile pentru intrarea la orice film din 

cadrul TIFF, Cluj Napoca, in perioada 31 Mai – 09 Iunie, cu exceptia proiectiilor speciale si a 

evenimentelor asa cum sunt definite pe site-ul oficial TIFF. Voucherele trebuie preschimbate in 

bilete la film la casieria oricarui cinema participant la TIFF. Accesul la fiecare film se face in limita 

locurilor disponibile. Fiecare premiu are valoarea de 30 lei, TVA inclus. 

- 50 de invitatii duble la Cocktailul de deschidere a Zilelor Filmelor Romanesti, organizat de 

Mastercard in data de 6 Iunie, la restaurantul Chios (Parcul Central Simion Barnutiu din Cluj 

Napoca), prin prezentarea la intrare a invitatiei. Fiecare invitatie dubla are valoarea de 30 lei, 

TVA inclus. 

 

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 participantul care s-a 

inscris primul cu un talon dupa un moment castigator.  

 

Se vor extrage in total 250 de momente norocoase, respectiv 250 castigatori. 

 

Valoarea unitara neta a premiilor este de 30 lei  

Valorea totala neta a premiilor este de 7500 de lei.  

 

Valoare unitara bruta a premiilor este de: 30 lei 

Valorea totala bruta a premiilor este de 7500 lei 

 



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 participarea la prezenta promotie, conditiile acesteia, precum si premiul acordat. 

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

sau obiecte. 

 

 

SECTIUNEA 6. DESEMNAREA CASTIGATORILOR 

 

Castigatorii vor fi desemnati pe loc in functie de momentele norocoase. 

 

Taloanele vor fi oferite pe loc clientilor care platesc contactless cu orice card Mastercard sau Maestro la 

orice casa de marcat a locatiilor offline si online TIFF mentionate in Anexa 1 si Anexa 2, in perioada 31 mai 

– 09 iunie 2019. 

 

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

sau obiecte. 

 

Castigatorii premiilor oferite in cadrul acestei Campanii pot ceda premiile membrilor familiei pana la rudele 

de gradul II ale acestora. 

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 09.07.2019 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. 

 

Organizatorul nu va fi raspunzator de eventualele interdictii/incapacitati ale castigatorilor, de inexistenta 

documentelor de identitate sau nevalabilitatea acestor documente ale castigatorilor, castigatorii premiilor 

mari, dar si persoana invitata (sau persoanele catre care se transfera premiul) avand responsabilitatea de a 

detine o carte de identitate valabila. 

Pentru a intra în posesia premiului, castigatorii nu vor efectua nicio altă plată suplimentară, indiferent de 

titlul acesteia (ex. impozite, taxe etc). Se va considera ca punerea in posesie se efectueaza la momentul in 

care castigatorul va semna un proces-verbal de predare-primire a premiului care va fi trimis prin curier la 

adresa de corespondenta pe care o vor indica castigatorii. Predarea premiului poate fi un eveniment public. 

Participarea la aceasta Campania Publicitara presupune acceptul castigatorilor referitor la faptul ca, in baza 

acordului lor expres liber exprimat, persoana lor (imaginea), numele, prenumele, localitatea in care 

domiciliaza si materialele foto, audio si video inregistrate de Organizator pot fi facute publice si folosite 

pentru a face publica premierea si asocierea cu marca „MasterCard”, insa doar in legatura cu prezenta 

Campanie Publicitara si fara a prejudicia imaginea ori drepturile acestora. Cesiunea si utilizarea de catre 

Organizator a acestor imagini se va face fara niciun fel de plata suplimentara pentru castigatori. Castigatorii 

premiilor vor semna o declaratie scrisa in acest sens cu ocazia semnarii procesul- verbal de predare primire 



a premiului, nefiind restrictionati in exprimarea acestui accept ori a refuzului in niciun fel, neexistand nicio 

conditionare in validarea premiului sau intrarii in posesia acestuia. 

In cazul tranzactiilor efectuate de catre persoanele fizice 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 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.  

 

 

SECTIUNEA 7. PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

 

Participarea la aceasta campanie este voluntara.  

Participantilor care castiga unul dintre premiile campaniei nu li se vor colecta datele personale. 

 

SECTIUNEA 8. TAXE SI IMPOZITE 

Organizatorul Campaniei nu este responsabil pentru plata taxelor, impozitelor sau altor obligatii financiare 
aferente premiilor acordate, cu exceptia taxei pe premiu aplicata venitului individual rezultat din campanii 
promotionale, taxa pe care Organizatorul Campaniei are obligatia de a o calcula, retine si transfera la 
bugetul de stat in conformitate cu prevederile Legii  227/2015 privind Codul Fiscal, articolele 108-110. 
 

SECTIUNEA 9. INCETAREA CAMPANIEI 

Prezenta Campanie va incepe la data de 31.05.2019  ora 00:00 si va putea inceta inainte de 09.06.2018, ora 

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-uluiwww.mastercard.ro si prin intermediul unui act aditional incheiat in acest sens care va 

fi incarcat ulterior pe site-ul campaniei, www.mastercard.ro/promotii. 

 

 

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. 
 

 

http://www.mastercard.ro/promotii


Anexa 1 

Locatii offline participante la TIFF 2019 

- Casa TIFF 

- TIFF LOUNGE, PIATA UNIRII  

- CINEMA VICTORIA 

- CINEMA FLORIN PIERSIC 

- CASA DE CULTURA A STUDENTILOR 

- CINEMA CITY in incinta IULIUS MALL 

- INFO POINT IULIUS 

- UNIVERSITATEA SAPIENTA 

- URANIA PALACE 

- InfiniTIFF (Cluj Hub) 

 

Anexa 2 

Locatii online participante la TIFF 2019 

- Tiff.eventbook.ro  

 


