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REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI  PUBLICITARE 

 
 “18 ani de Hollywood Multiplex” 

 
1 – 31 octombrie 2018 

 

Prezentul regulament are scopul de a informa cu privire la desfasurarea unei 

activitati publicitare initiata de catre organizator, se adreseaza potentialilor 

participanti si, totodata, reprezinta o serie de reguli ce trebuie respectate pentru 

buna desfasurare a acestei activitati. 

 

 
SECTIUNEA 1.    ORGANIZATORUL CAMPANIEI SI REGULAMENTUL OFICIAL AL      
                             CAMPANIEI 
 

1.1 Campania publicitara 18 ani de Hollywood Multiplex” (in continuare “Campania” sau 

“Promotia”) este organizata si desfasurata de catre SC Hollywood Multiplex Operatios 

SRL (denumita in cele ce urmeaza “Organizatorul”), cu sediul in Calea Vitan, 55-59, 

Sector 3, Bucuresti. Participantii la Promotie sunt obligati sa respecte termenii si conditiile 

regulamentului oficial al Campaniei (denumit in continuare “Regulamentul Oficial”).  

 

1.2 Regulamentul Oficial este disponibil in mod gratuit la casele de bilete ale 

cinematografului Hollywood Multiplex Bucuresti Mall. 

 

1.3 Decizia de derulare a Campaniei conform regulilor din prezentul Regulamentul 

Oficial este obligatorie pentru participanti. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica, 

completa si/sau schimba Regulamentul Oficial sau de a suspenda ori intrerupe 

desfasurarea Campaniei cu conditia instiintarii prealabile a participantilor cu privire la 

aceasta.   

 

SECTIUNEA 2.    ARIA DE DESFASURARE A CAMPANIEI 
 

2.1 Campania este organizata si se desfasoara in cinematograful Hollywood Multiplex 

Bucuresti Mall (amplasat in Bucuresti, Calea Vitan, 55-59). 
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SECTIUNEA 3.    DURATA CAMPANIEI PROMOTIONALE 
 
3.1 Campania este lansata in data de 1 octombrie 2018 si dureaza pana la 31 octombrie 

2018 (inclusiv). Aceasta Campanie se desfasoara in conformitate cu prevederile 

prezentului Regulament Oficial.  

 
SECTIUNEA 4.    MARCILE  PARTICIPANTE 
 
4.1 La aceasta Campanie participa urmatoarele marci: 
 

 Bilete la film, achizitionate in orice zi, la orice ora, pentru orice film, tarif intreg 

sau tarif promotional 

 La aceasta Campanie nu participa biletele gratuite, invitatiile sau biletele 

achizitionate pe puncte sau in baza cardurilor VIP. 

 
SECTIUNEA 5.    PARTICIPANTII.  DREPTUL DE PARTICIPARE 
 
5.1 Participarea la aceasta Campanie presupune acceptarea neconditionata a tuturor 

prevederilor prezentului Regulament Oficial, precum si posibilitatea utilizarii de catre 

Organizator, in orice mod, in scop publicitar a numelui, adresei, oricaror materiale 

(interviuri, fotografii, materiale filmate etc) ce contin imagini sau informatii despre oricare 

dintre participanti, precum si orice informatie ce face referire directa sau indirecta a 

identitatea acestora, fara ca acest lucru sa implice plati sau alte obligatii in sarcina 

Organizatorului. 

 

5.2  Participand la Campania Promotionala, participantii accepta neconditionat intrarea 

lor in baza de consumatori a Organizatorului si primirea oricaror tipuri de mesaje, mesaje 

emise din partea Organizatorului atat pe intrega durata de desfasurare a Campaniei cat 

si ulterior acesteia. 

 

5.3 Campania se desfasoara in cadrul locatiei precizate la Art.2.1 de mai sus si este 

deschisa participarii tuturor persoanelor fizice cu domiciliul sau resedinta in Romania, cu 

exceptia urmatoarelor categorii de persoane: angajatii Hollywood Multiplex Operations, 

precum si membrii familiilor acestora (copii, parinti, sot/sotie);  
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SECTIUNEA 6.    DESCRIEREA PREMIILOR 
 
6.1 Premiile oferie in cadrul Campaniei sunt urmatoarele: 
 

 6.1.1. Marele premiu: 18 carduri VIP valabile timp de 6 luni, care ofera acces la 

vizionarea oricarui film, pentru 1 (o) persoana, in perioada de valabilitate data. 

Cardul este nominal si netransmisibil. Ochelarii 3D nu sunt inclusi. Un film 

poate fi vizionat o singura data. 

 6.1.2. Premii secundare: 
 

700 premii secundare: 
 

 

 300 invitatii la film valabile luni-vineri, pentru 1 (o) persoana, la orice film, orice ora, 

cu exceptia avanpremierelo. Nu se cumuleaza cu alte oferte, reduceri, gratuitati. 

Valabile pana pe 16.11.2018 (inclusiv); cost unitar de 27 lei  

 200 de bauturi racoritoare la dozator (pahar) 0.4L, aroma la alegere, care pot fi 

revendicate pana pe 16.11.2018 (inclusiv) de la unul din barurile din cinema; cost 

unitar 6.9 lei 

 200 meniuri Hollywood care pot fi revendicate pana pe 16.11.2018 (inclusiv) de la 

unul din barurile din cinema; valoare unitara 16.9 lei. 

 

6.2 Valoarea totala a premiilor oferite in cadrul Campaniei este de  21 860 lei TVA inclus. 

Premiile nu pot fi inlocuite cu contravaloarea acestora in bani sau cu un alt bun ori serviciu. 

Premiile nu sunt transmisibile. Premiile nu se pot revendica dupa data de 16.11.2018 

(inclusiv), data considerata data limita pentru revendicare premii. Premiile se acorda in 

limita stocului disponibil. In cazul nerespectarii prezentului Regulament, castigatorilor li se 

va suspenda dreptul de a acces premiile castigate iar, in cazul marilor premii, li se va 

suspenda accesul in baza cardurilor VIP. 

 
 
SECTIUNEA 7.    MECANISMUL CAMPANIEI 
 
7.1  LA CASELE DE BILETE (BOX-OFFICE): 
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Pentru castigarea tuturor premiilor descrise Sectiunea 6, Art. 6.1.1. si 6.1.2, persoanele cu 

drept de participare trebuie sa achizitioneze minim 1 un produs participant la Promotie, 

asa cum este acesta descris la Sectiunea 4. Odata cu achizitionarea unui produs 

participant, persoanele cu drept de participare vor primi un talon razuibil (scratch card). In 

urma razuirii spatiului special de pe talon, acestia vor putea castiga unul din premiile 

secundare ale campaniei. Talonul razuibil (scratch card) se acorda per tranzactie si nu per 

bilet achizitionat. Pentru a castiga Marele premiu, clientii trebuie sa completeze datele de 

pe talon Nume, Telefon, Email, sa desprinda partea detasabila cu datele completate corect 

si complet si sa depuna aceasta parte a talonului completata in urna aflata in cinema. 

 

 
7.2. Premiile secundare vor putea fi revendicate pana la data de 16.11.2018 (inclusiv).  

Desemnarea castigatorilor marilor premii se va face de catre Organizatorul Campaniei – 

Hollywood Multiplex Operations – in perioada 1-6.11.2018, la sediul Organizatorului, prin 

tragere la sorti din urna continand toate taloanele valide participante la promotie. Se vor 

extrage 18 castigatori si 18 rezerve. Un talon este considerat valid daca contine toate 

datele completate in campurile aflate pe spatele talonului (Nume, Telefon, E-mail). Daca 

un singur camp de pe spatele talonului nu este completat, talonul nu este considerat valid. 

Anuntarea castigatorului se va face de catre Organizatorul Campaniei intre 7-12.11.2018 

(exceptie zilele de sambata si duminica) prin e-mail. In situatia in care un Castigator nu 

confirma acceptarea premiului pe e-mail in termen de 2 (doua zile) lucratoare de la data 

trimiterii e-mailului, acesta va fi inlocuit cu o Rezerva. 

 

Marile premii vor putea fi ridicate din  cadrul cinematogarfului pana la data de 18.11.2018 

(inclusiv), prin completarea si semnarea unui Formular de emitere card prin care confirma 

intrarea in posesia premiului si faptul ca a citit Regulamentul campaniei si ca a luat la 

cunostinta conditiile de valabilitate ale cardului VIP, asa cum sunt descrise de 

Regulamentul oficial de campanie. In situatia in care conditiile din prezentul Regulament 

nu sunt respectate, marile premii se suspenda iar castigatorilor le va fi retras premiul cel 

mare. 
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  Valabilitatea marilor premii va fi de 6 luni din momentul revendicarii cardului din 

cinema. Castigatorii marilor premii vor fi anuntati si pe site-ul www.hmultiplex.ro  

 

 
 
SECTIUNEA 8.    PROTECTIA DATELOR PERSONALE 
 
8.1 Hollywood Multiplex Operations SRL acționează în calitatea de operator de date cu 

caracter personal, în ceea ce privește datele colectate prin intermediul campaniei de 

marketing „18 ani de Hollywood Multiplex” (”Campania”) și doreste să fie cât mai 

transparentă cu privire la modul în care colectează şi prelucrează datele cu caracter 

personal ale participanților. 

Datele personale ale participanților  completate pe talonul sau formularul de înscriere vor fi 

prelucrate de Organizator cu respectarea confidențialității, sunt furnizate direct de către 

dumneavoastră prin completarea talonului de participare și se referă la: nume, prenume, 

adresă e-mail. Temeiul juridic pentru prelucrare îl reprezintă consimțământul participantului 

și obligația legală a Organizatorului în ceea ce privește obligațiile fiscale aferente. Scopul 

prelucrării datelor este acela de fidelizare a clienților și promovarea produselor 

comercializate de Organizator. Datele colectate cu ocazia derulării Campaniei sunt stocate 

pe o durată de timp de 6 (șase) luni în ceea ce privește datele participanților, respectiv 3 

ani în ceea ce privește participanții desemnați câștigători. Refuzul de a furniza datele 

solicitate poate duce la imposibilitatea participării la Campaniilor, respectiv a acordării 

premiilor. 

Organizatorul se obliga să nu includa în baza sa de date sau să folosească datele 

persoanelor care au participat la Campanie în alte scopuri decât cele declarate la 

momentul colectării acestora, conform acestui regulament. 

Datele cu caracter personal colectate prin intermediul Campaniei nu sunt transferate în 

străinătate și nu se vor transmite decât către autorități publice, în măsura în care acest 

lucru este necesar. Organizatorul garantează confidențialitatea datelor personale ale 

tuturor Participanților. 

Participanții la Campanie, în calitate de persoană vizată de prelucrarea datelor sale 

personale, are, conform Regulamentului UE 2016/679 privind protecția persoanelor fizice 

în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a 
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acestor date (”Regulamentul”), următoarele drepturi: (i) dreptul la informare (art. 13), (ii) 

dreptul la acces la date (art.15), (iii) dreptul la rectificarea datelor (art. 16), (iv) dreptul la 

ștergerea datelor (art. 17), (v) dreptul la restricționarea prelucrării (art. 18), (vi) dreptul la 

portabilitatea datelor (art. 20), (vii) dreptul la opozitie (art. 21), (viii) dreptul de a nu fi supus 

unei decizii individuale (art. 22) si (ix) dreptul de a se adresa justitiei și/sau Autorității 

Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. 

Participanții își pot exercita oricând drepturile menționate mai sus trimițând o cerere scrisă, 

datată și semnată, adresată Organizatorului, în conformitate cu prevederile 

Regulamentului și legilor secundare aplicabile, către Hollywood Multiplex Operations SRL, 

cu sediul în București, Calea Vitan 55-59, București, Sector 3. 

 
SECTIUNEA 9.    TAXE SI IMPOZITE 
 
9.1 Organizatorul nu este raspunzator pentru plata taxelor, impozitelor sau a altor obligatii 

fiscale legate de premiile oferite in cadrul Campaniei, cu exceptia si numai daca este 

cazul a impozitului cu retinere la sursa aplicabil veniturilor individuale provenite din 

campanii promotionale, impozit pe care Organizatorul este obligat sa il calculeze, sa il 

retina si sa il transfere la bugetul de stat conform prevederilor Legii nr. 571/2003 privind 

Codul Fiscal. 

 
 
 
SECTIUNEA 10.    INCETAREA / INTRERUPEREA CAMPANIEI 
 
10.1 Campania poate inceta inainte de implinirea perioadei precizate la punctul 3.1 de mai 

sus numai cu respectarea de catre Organizator a celor precizate punctul 1.3 din prezentul 

Regulament, precum si in cazul producerii unui eveniment ce constituie forta majora, 

inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a 

continua prezenta Campanie.  

 
 
SECTIUNEA 11.    LITIGII 
 
11.1 Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la prezenta Campanie se 

vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi 

solutionate de instantele judecatoresti romane competente. 
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SECTIUNEA 12.    REGULAMENTUL OFICIAL 
 
12.1 Regulamentul Oficial este disponibil in mod gratuit, la casele de bilete, oricarui 

participant la aceasta Campanie.  

 

12.2 Prin participarea la aceasta Campanie, participantii sunt de acord sa respecte si sa 

se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament 

Oficial.  

 
 
Organizatorul, 
Hollywood Multiplex Operations SRL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                             
 
 
 
    
 


