
 
REGULAMENTUL CAMPANIEI CU PREMII 

“In luna iunie incepe joaca pe OLX” 

organizata de OLX Online Services SRL 

 
 
SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI 
 
(1) Campania “In luna iunie incepe joaca pe OLX” (denumita in continuare “Campania”) este 
organizata de societatea OLX Online Services SRL (denumita in continuare „Organizator”) cu 
sediul social in Romania, Bd Nicolae Titulescu, nr 4-8, Cladirea America House – Aripa de Vest, 
etaj 5, sector 1, Bucuresti, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul 
Bucuresti sub nr. J40/1674/2011, cod unic de inregistrare (CUI): RO22457535, avand contul 
IBAN: RO42 RZBR 0000 0600 0067 2235 deschis la Raiffeisen Bank, (denumita in cele ce 
urmeaza „OLX.ro” sau „Administratorul”). 
 
(2) Campania se va desfasura conform prevederilor prezentului regulament oficial al Campaniei 
(„Regulamentul”) care este obligatoriu pentru toti Participantii. Prin participarea la aceasta 
Campanie, se prezuma cunoasterea si respectarea integrala, expresa si neechivoca a tuturor 
termenilor, conditiilor si prevederilor Regulamentului si acordul Participantului. Participantii se 
obliga sa respecte si sa se conformeze tuturor termenilor, conditiilor si prevederilor prezentului 
Regulament. 

 
SECTIUNEA 2. LOCUL DE DESFASURARE SI DURATA CAMPANIEI 

Campania este organizata pe teritoriul Romaniei, in perioada 1 iunie – 30 iunie 2018 („perioada 
Campaniei”), in conformitate cu prevederile prezentului Regulament, online, prin intermediul 
site-ului http://blog.olx.ro/jocuri 
 
SECTIUNEA 3. REGULAMENTUL OFICIAL 

(1) Prin participarea la aceasta Campanie, participantii sunt de acord sa respecte si sa se 
conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament Oficial. 

 
(2) Regulamentul de participare/desfasurare al Campaniei este disponibil, in mod gratuit, in 
format electronic pe pagina http://blog.olx.ro/jocuri  

(3) Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Campania poate fi mediatizata in scopul informarii 
publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare si/sau cu rol informativ. 
Informatiile pe care astfel de materiale le pot contine vor fi interpretate in conformitate cu 
prevederile prezentului Regulament. 
(4) Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si/sau completa oricand Regulamentul, 
precum si dreptul de a suspenda si/sau inceta si/sau intrerupe si/sau prelungi oricand 
desfasurarea Campaniei, cu conditia instiintarii prealabile a participantilor cu privire la orice 
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modificare a vreuneia din prevederile acestuia. Orice modificari/completari aduse prevederilor 
acestui Regulament vor fi cuprinse in acte aditionale ce vor fi comunicate catre public si care 
vor intra in vigoare prin publicarea pe pagina http://blog.olx.ro/jocuri in sectiunea 
„Regulament” cu cel putin 24 de ore inainte ca acestea sa devina aplicabile. 

 
SECTIUNEA 4. DREPTUL DE PARTICIPARE 

(1) Se pot inscrie in vederea participarii la Campanie numai persoanele fizice („Participantii”) cu 
domiciliul sau resedinta in Romania si care, la data inscrierii, au implinit varsta de 18 ani. 
Inscrierea in vederea participarii la Campanie presupune acceptarea implicita, integrala, 
expresa si neechivoca de catre Participanti a prevederilor prezentului Regulament. 

(2) Nu pot participa la Campanie urmatoarele categorii de persoane: 

• angajatii companiei OLX Online Services SRL si ai partenerilor acesteia; 

• angajatii oricaror companii implicate in realizarea oricaror activitati legate de 
organizarea si desfasurarea Campaniei. 

De asemenea, rudele angajatilor mentionati mai sus (respectiv copii/parinti, frati/surori, 
sot/sotie) nu au dreptul de a participa la Campanie. 
 
SECTIUNEA 5. MECANISMUL CAMPANIEI 
 
(1) Pentru ca inscrierea sa fie valabila in vederea participarii la Campanie este necesara 
indeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii: 

• participantul trebuie sa aiba drept de participare potrivit prevederilor Sectiunii 4 de mai 
sus; 

• participantul trebuie sa acceseze pagina http://blog.olx.ro/jocuri  
• participantul trebuie sa aiba un cont pe pagina de internet a organizatorului www.olx.ro 
• participantul trebuie sa se autentifice cu nume, prenume si adresa de email. In cazul in 

care participantul nu are creat cont de OLX primeste automant un email pe adresa de 
email completata, prin care isi poate crea cont in mod gratuit pe site-ul organizatorului, 
respectiv www.olx.ro . 

• participantul trebuie sa posteze anunturi prin intermediul aplicatiei mobile OLX in 
perioada campaniei in categoria “Mama si copilul” de pe site-ul www.olx.ro. In urma 
postarilor efectuate, fiecare user va primi cate un cod unic pentru fiecare anunt postat.  

• Participantul va introduce codul unic/codurile unice primite pe pagina campaniei 
http://blog.olx.ro/jocuri, astfel avand acces la jocurile digitale oferite de OLX pe toata 
perioada campaniei  

• Codul unic/codurile unice introduse pe site-ul campaniei pentru accesul catre jocuri, 
intra in tragerea la sorti pentru Marele Premiu oferit in cadrul campaniei. Marele Premiu 
este descris in sectiunea 6 a prezentului Regulament. Participantul va fi introdus in 
tragerea la sorti o singura data pentru fiecare cod in parte. In cazul in care, in urma 
stergerii cookie-ului de pe care a fost facuta inregistrarea in cadrul site-ului, 
participantului i se va solicita din nou introducerea codului in site, acesta nu va fi 
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introdus pentru a doua oara in tragerea la sorti. Fiecare cod unic va fi inregistrat in 
cadrul tragerii la sorti la prima sa utilizare pe site-ul campaniei http://blog.olx.ro/jocuri. 

Codurile pe care userii le vor primi in urma anunturilor postate prin intermediul aplicatiei mobile 
vor fi cele valide pentru intrarea in concurs.  
Nu vor fi luate in considerare codurile emise pentru anunturile publicate prin intermediul 
autentificarii in cont de pe desktop/laptop. 
Nu vor fi luate in considerare codurile emise pentru anunturile publicate in alta categorie decat 
„Mama si copilul” 
Fiecare participant poate sa inscrie in concurs codurile primite prin intermediul unui 
desktop/laptop sau  mobil/tableta. 
Numarul maxim de coduri care pot fi utilizate de un participant in cadrul tragerii la sorti este de 
10, dupa cum urmeaza: 
a) Pentru utilizarea aceleiasi sesiuni de browser (maxim 10 coduri); 
b) Pentru utilizarea aceluiasi cookie (maxim 10 coduri); 
c) Pentru utilizarea aceluiasi IP (maxim 10 coduri); 
 
Organizatorul nu este responsabil pentru codurile incarcate pe website de catre Participanti.  
Nu vor fi luate in considerare mesajele de inscriere transmise in urmatoarele conditii:  

• Daca acestea sunt inscrise in afara perioadei Promotiei; 
• Daca acestea au fost transmise in urma publicarii unui anunt prin autentificarea efectuata 

prin alta modalitate decat aplicatia mobila.  
• Daca acestea sunt coduri de anunturi din alta categorie decat „Mama si copilul” 
• Daca acestea au fost modificate si nu pot fi validate/nu pot avea acces la jocurile digitale 

oferite de OLX.  
 

(2) Anuntarea castigatorului se va face online, in sectiunea dedicata castigatorilor pe 
http://blog.olx.ro/jocuri . 

 
(3) Valoarea premiilor acordate in cadrul Campaniei este de: 

Premiu Cantitate Valoare unitara in EUR 
Valoare totala in 

EUR 
Voucher - Excusie la 
Disneyland pentru 2 

adulti si 1 copil 1 1665 1665 
 
 

(4) Orice eroare si/sau omisiune cu privire la datele personale furnizate de catre Participant 
Organizatorului nu atrage raspunderea acestuia din urma, acuratetea datelor de contact 
furnizate de Participanti fiind in responsabilitatea exclusiva a acestora. 

5.1. Nu vor fi luate in considerare inscrierile transmise in urmatoarele conditii: 
Daca acestea sunt transmise in afara perioadei Campaniei, conform Sectiunii 2 de mai sus; 
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Daca acestea au fost efectuate prin tentative de frauda sau prin oricare alte modalitati si/sau 
echipamente electronice si/sau software decat cele indicate de catre Organizator, ori au fost 
efectuate cu nerespectarea oricareia dintre conditiile si termenii Regulamentului. 

SECTIUNEA 6. PREMIILE CAMPANIEI 

(1) In cadrul Campaniei se va acorda un singur premiu, acesta constand intr-un voucher pentru o 
excursie la Disneyland Paris pentru 2 adulti si 1 copil. Copilul ce va calatori trebuie aiba varsta 
mai mica de 11 ani impliniti la momentul calatoriei.  

Premiul oferti in cadrul campaniei Promotionale cuprinde: 
• Cazare la hotelul Disney's New Port Bay 4* 
• Camera Standard pentru 2 adulti si un copil 
• 2 nopti cazare si 3 zile bilete de acces in Parcurile Disney 
• FASTPASS® 
• Extra Magic Hour 
• Taxa de oras. 
• Demipeniune 

Premiul Voucher - excursie la Disneyland Paris pentru 2 adulti si 1 copil va fi oferit prin 
intermediul agentiei de turism Happy Tour. Pentru stabilirea perioadei calatoriei si detaliilor 
despre aceasta, castigatorul trebuie sa transmita agentiei de turism perioada in care doreste sa 
calatoreasca cu cel putin 3 saptamani inainte de perioada aleasa. Perioada calatoriei este 
flexibila, voucherul de calatorie fiind valabil pana la finalul anului, respectiv pana la data de 
31.12.2018. 
Voucherul va fi acordat in format digital pe adresa de email oferita de catre castigator in 
momentul validarii.  
Orice servicii optionale suplimentare, pe toata durata excursiei la Paris, servicii si cheltuieli care 
nu sunt incluse in pachetul respectiv de servicii turistice vor fi suportate direct de catre 
castigator, reprezentand spezele acestuia (de ex. mini-bar, pay /view TV etc). In cazul in care 
Castigatorul nu efectueaza, din orice motive, de orice natura, City break-ul de 3 zile pentru 2 
persoane adulte si un copil cu varsta mai mica de 11 ani impliniti la momentu caltoriei , la Paris 
in perioada desemnata la sect. 6, punctul 2), conduce la imposibilitatea castigatorului de a-si 
valorifica premiul, Organizatorul neputand fi facut raspunzator in niciun mod in legatura cu o 
astfel de situatie.  
Castigatorul Premiului intelege si accepta in mod expres ca Organizatorul nu isi asuma 
raspunderea pentru urmatoarele:   
 
a) niciun accident, de nicio natura (cum ar fi următoarele, dar fără a se limita la acestea: 
moartea, rănirea, sau orice altă leziune corporală ce afecteaza starea sănătăţii, psihică sau 
mentală), suferit de castigator si/sau de insotitorul castigatorului pe perioada excursiei 
(incluzand, dar fara a se limita la durata calatoriei cu avionul dus – intors, transfer hotel, etc) 
si/sau pentru nicio pretenţie, de orice natura, din partea niciunei persoane, apărută ca urmare 
a unui asemenea eventual accident; 
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b) niciun cost aferent asigurarii/lor medicale pentru castigator si/sau pentru insotitorul 
castigatorului pentru perioada excursiei;  
 
c) niciun cost, de nicio natura, aferent ingrijirilor medicale in cazul unor eventuale accidente 
si/sau imbolnaviri suferite de catre castigator si/sau de insotitorul castigatorului pe perioada 
excursiei, acestia fiind singurii responsabil pentru aceste cheltuieli;  
 
d) nicio dauna, de nicio natura, ce a fost cauzată oricarei persoane prin neglijenţa si/sau 
acţiunea ilegală sau omisiunea castigatorului si/sau insotitorului castigatorului pe perioada 
excursiei 
 
e) pierderea si/sau furtul bunurilor materiale, bagajelor, documentelor de calatorie, 
rezervarilor, etc. ale castigatorului si/sau insotitorului castigatorului pe perioada excursiei; 
 
f) imposibilitatea castigatorului si/sau insotitorului castigatorului, indiferent de cauza, de a 
ajunge la Paris in perioada aleasa; 
 
g) refuzul imbarcarii/debarcarii sau tranzitarii castigatorului si/sau insotitorului castigatorului de 
catre autoritatile de frontiera si/sau transportatorul/compania aeriana, precum si refuzul 
transportatorului/companiei aeriene de a transporta castigatorul si/sau insotitorul 
castigatorului şi/sau bagajele acestora; orice modificari/anulari/intarzieri survenite in 
programul de zbor al transportatorului/companiei aeriene; 
 
h) nerespectarea de catre castigator si/sau de insotitorul castigatorului a termenilor si 
conditiilor de calatorie ale transportatorului/compania aeriana si/sau a politicii de cazare a 
hotelului in care castigatorul si/sau insotitorul castigatorului vor fi cazati. 

 
Premiul va fi acordat prin tragere la sorti ce va avea loc in maxim 15 zile de la finalizarea 
campaniei la sediul Mediapost Hit Mail in prezenta unui notar public.  
Prin tragere la sorti va fi desemnat 1 castigator si 5 rezerve aferente acestuia.  
In cadrul tragerii la sorti vor intra toate codurile ce au fost emise in urma  postarilor efectuate 
prin intermediul aplicatiei mobile ce au fost introduse pe site-ul campaniei 
http://blog.olx.ro/jocuri  pentru acces catre jocurile digitale oferite de OLX pentru 1 iunie, 
conform sectiunii 5 a prezentului regulament. 

(2) Castigatorii premiilor oferite in cadrul acestei Campanii nu au posibilitatea de a primi 
contravaloarea in bani a premiilor sau schimbarea acestora cu alte bunuri si nici sa solicite 
schimbarea parametrilor/ caracteristicilor premiilor. 
 
 Premiile neacordate si/sau nevalidate vor ramane in proprietatea Organizatorului. 
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SECTIUNEA 7. ANUNTAREA CASTIGATORILOR SI ACORDAREA PREMIILOR 
 

(1) Castigatorul prmeiului va fi contactat printr-un apel/email la numarul de telefon completat in 
in contul sau OLX de pe care a postat anuntul castigator in termen de maximum 30 zile lucratoare 
de la data desemnarii acestuia. In cadrul apelului i se vor solicita datele necesare validarii si intrarii 
in posesia premiului:  
Datele de identificare: nume, prenume, data nasterii, numar de telefon mobil, adresa email, copie 
dupa cartea de identitate. 
Castigatorul va fi apelat de 3 ori in decurs de 3 zile lucratoare pentru a fi validat. 
In cazul in care castigatorul nu va putea fi validat, acesta va fi declarat invalidat si se va trece la 
validarea rezervelor in ordinea de extragere a acestora in tragerea la sorti. In cazul in care niciuna 
dintre rezerve nu va putea fi validata, premiul va ramane in posesia organizatorului.  
 
(4) Castigatorul va putea beneficia de premiu in termen de maxim 30 zile de la validarea sa.  
 
SECTIUNEA 8. TAXE SI IMPOZITE 

(1) Organizatorul OLX Online Services SRL se obliga sa calculeze, sa retina si sa vireze impozitul 
datorat pentru premiile acordate Castigatorilor in conformitate cu legislatia in vigoare privind 
impozitul pe venit, orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu 
premiul, fiind in sarcina exclusiva a Castigatorului. 
 
SECTIUNEA 9. LIMITAREA RASPUNDERII 

(1) Organizatorii sunt indreptatiti sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a 
sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestei Campanii. 

(2) Organizatorii Campaniei nu vor avea nicio raspundere si nu vor putea fi implicati in niciun 
litigiu legat de detinerea sau de proprietatea asupra voucherelor electronice cat si in ceea ce 
priveste eventualele cheltuieli suplimentare suportate de catre Participant in legatura cu aceasta 
Campanie, exceptie facand cele prevazute de Ordonanta Guvernului 99/2000 („OG99/2000”) 
privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, republicata, cu modificarile si 
completarile ulterioare, aprobata prin Legea 650/2002. 

(3) In eventualitatea unei dispute asupra validitatii unei intrari in cadrul acestei campanii, decizia 
comisiei este definitiva. 
 
Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru: 

 
a) Nicio eroare in datele furnizate de catre Castigatori; acuratetea datelor de contact nu 

atrage raspunderea Organizatorului, fiind in responsabilitatea exclusiva a Participantilor. 
Ca atare acesta nu are nici un fel de obligatie in cazul furnizarii de catre Participanti a unor 
date eronate care au dus la imposibilitatea trimiterii in conditii normale a premiului, la 
imposibilitatea identificarii unui Castigator, imposibilitatea inscrierii in Campanie din cauza 
ilizibilitatii datelor personale. 
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b) Organizatorul nu va fi responsabil pentru imposibilitatea, din orice motive unui Castigator 
de a intra in posesia premiului castigat.  

c) Defectiuni tenhice ale operatorului de telefonie mobila/furnizorului de servicii de internet 
aparute pe durata Campaniei. 
 

d) Pierderea de catre Participant a datelor de logare, blocarea adresei de e---mail a 
Participantului sau alte defectiuni ale altor mecanisme decat ale site---ului, implicate in 
procesul de reamintire a parolei si userului. 
 

e) Erori cauzate de folosirea incorecta a computerului personal de catre Participant 
(intreruperea sursei electrice a computerului, erori date de sistemul de operare instalat pe 
computer, erori date de virusarea sistemului de operare al computerului, erori date de 
folosirea cu rea vointa a tehnologiei de catre Participant in scopul de a manipula 
rezultatele Campaniei). 
 

f) Erori cauzate de folosirea altor tehnologii decat cele recomandate de Organizator. 
Tehnologiile recomandate: Browser internet (Internet Explorer versiunea minima 6, 
Mozilla versiunea minima 3, Opera 9), Sistem de operare (minim Windows 2000, Google 
Chrome), iOS (versiunea minima 7) si Android (versiune minima 4.1). 
 

g) Situatiile in care anumite persoane inscrise in Campanie sunt in incapacitate de a participa 
partial sau integral la Campanie, daca aceasta incapacitate se datoreaza unor 
circumstante aflate in afara controlului pe care Organizatorul il poate in mod rezonabil 
exercita. 

 
h) Imposibilitatea unui Participant de a beneficia de premiu din cauza nerespectarii in 

integralitate, a Regulamentului Campaniei sau din cauza numelui si/sau prenumelui si/sau 
adresei de e---mail trasmise/completate gresit. 

 
i) Eventualele dispute intre Participanti legate de drepturile asupra adreselor de e---mail; 

 
Aceste circumstante se pot datora: informatiilor eronate, incomplete, transmise cu intreruperi, 
transmise cu intarziere sau deformate in orice alt mod, in urma actiunilor utilizatorilor paginii 
web, a functionarii echipamentelor de calcul ale acestora, aplicatiilor acestora sau altor 
echipamente tehnice ale acestora folosite in derularea Campaniei. Aceste circumstante se pot 
datora, de asemenea, dificultatilor tehnice si/sau intreruperilor care pot afecta functionarea 
conexiunilor Internet si/sau a echipamentelor de calcul si/sau a aplicatiilor furnizorului de 
Internet si/sau nefuctionarea/functionarea defectuoasa a e---mail---ului, fie in cazul 
Organizatorului, fie in cazul Participantului, cauzata de probleme tehnice si/sau de trafic intens 
pe Internet, in general, sau pe pagina web, in special, sau de ambele tipuri de probleme si/sau 
defectiuni tehnice ale operatorilor de telefonie. 
 
Aceste circumstante se mai pot datora: unor deteriorari sau defecte cu efect potential asupra 
echipamentelor de calcul, aplicatiilor si/sau datelor stocate ale participantilor sau ale unor terti, 
in urma participarii la Campanie. Aceste circumstante pot, de asemenea, sa se datoreze unor 
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schimbari de legislatie care sa influenteze derularea si implementarea Campaniei (precum 
deciziile adoptate de autoritatile civile, regimul de razboi, catastrofele naturale si alte 
evenimente similare), castigurile obtinute in urma Campaniei, valoarea acestora, functia 
acestora, conditiile de acordare a acestora si/sau distribuirea a acestora. 

Participantii accepta cu titlu in mod expres, neechivoc si definitiv toate deciziile adoptate de 
Organizator in privinta premiilor, precum si a calendarului ulterior al Campaniei sau a altor 
schimbari legate de implementarea Campaniei. Organizatorul are dreptul de a descalifica orice 
participant care nu respecta regulile Campaniei sau in privinta caruia exista dovezi de 
comportament incorect sau de sabotaj de orice tip la adresa Campaniei. Participantii se obliga, 
de asemenea, sa puna la dispozitia organizatorului toate datele de contact relevante, (numele, 
prenumele, adresa email, numarul de telefon mobil si adresa de corespondenta).  
 
In niciun fel de imprejurari, Organizatorul nu raspunde pentru continutul postarilor publice ale 
participantilor la Campanie si nici pentru eventualele prejudicii/pierderi/daune, de orice natura, 
ce ar putea fi provocate tertilor de respectivele postari.  
 
Organizatorul nu este responsabil nici in cazul in care un Participant desemnat castigator nu 
poate utiliza premiul din cauza numelui, si/sau prenumelui si/sau numarului de telefon si/sau 
adresei de mail transmise gresit. 
 
Organizatorul nu este responsabil nici in cazul in care decide, din orice motive, sa nu 
suplimenteze numarul de premii alocate, in perioada de desfasurare a Campaniei. 
 
Organizatorul nu va fi responsabil pentru toate si oricare reclamatii, de orice natura, referitoare 
la premii ulterioare semnarii de primire a premiului de catre Participantul desemnat Castigator. 
 
Imposibilitatea Castigatorului, din orice motive, de a intra in posesia oricarui premiu din cadrul 
acestei Campanii sau de a utiliza oricare din premiile Campaniei exonereaza Organizatorul de 
orice raspundere. 
 
SECTIUNEA 10. PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE 
 

Solicitarile/reclamatiile privitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal se pot depune 
conform indicatiilor din Anexa nr. 1. 
Participantii pot depune contestatie in legatura cu desfasurarea Campaniei promotionale prin 
email la adresa contact@olx.ro sau prin posta printr-un document datat si semnat catre OLX 
Online Services SRL cu sediul social in Romania, Bd Nicolae Titulescu, nr 4-8, Cladirea America 
House – Aripa de Vest, etaj 5, sector 1, Bucuresti , in maxim 30 de zile de la data de final a 
campaniei. Dupa aceasta data, nicio contestatie nu va mai fi luata in considerare de catre 
Organizator.  
 
 
SECTIUNEA 11. INCETAREA / INTRERUPEREA CAMPANIEI. FORTA MAJORA 
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(1) Campania poate inceta inainte de implinirea perioadei prevazute in cazul producerii unui 
eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive 
independente de vointa sa, de a asigura desfasurarea in bune conditii a Campaniei. 

(2) Forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi prevazut, controlat sau remediat de 
catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa 
sa si a carui aparitie il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a---si indeplini obligatiile 
asumate prin Regulament. 

(3) Campania mai poate inceta oricand inainte de implinirea perioadei stabilite ori poate fi 
suspendata oricand in baza liberei deciziii a Organizatorului, cu conditia ca acesta sa comunice 
in prealabil o astfel de situatie si cu respectarea prevederilor de mai sus. 

 
SECTIUNEA 12. LITIGII 

(1) Eventualele litigii aparute intre Organizator si Participantii cu privire la orice aspect legat de 
desfasurarea Campaniei se vor solutiona pe cale amiabila, iar in cazul in care aceasta nu va fi 
posibila, litigiile vor fi solutionate in instantele judecatoresti romane competente din municipiul 
Bucuresti, potrivit legii romane. 

 
(2) Eventualele reclamatii legate de derularea Campaniei se pot trimite pe adresa 
Organizatorului in termen de maximum 30 zile lucratoare de la incheierea campaniei. Dupa 
expirarea acestui termen, Organizatorul nu va mai lua in considerare nicio reclamatie. 

 
SECTIUNEA 13. ALTE CLAUZE 

(1) Deciziile Organizatorului privind campania sunt finale si aplicabile tuturor Participantilor. 
 
(2) Premiile neacordate vor ramane in posesia Organizatorului care poate dispune liber de 
acestea in maniera pe care o va considera necesara sau potrivita intereselor sale. 

 
(3) Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a 
sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile pe care le 
implica organizarea si desfasurarea Campaniei. 

 
(4) Organizatorul rezerva dreptul sa descalifice automat persoanele care participa la Campanie 
asumandu---si o identitate falsa, precum si dreptul de a elimina din Campanie sau de a anula 
decizia prin care un participant este desemnat castigator in cazul in care acesta nu a furnizat 
date corecte de contact, s---a inscris utilizand date false sau incearca sa influenteze Campania 
prin modalitati frauduloase sau nu respecta prevederile Regulamentului. 
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ANEXA nr. 1 la Regulamentul Oficial al Campaniei campaniei “In luna iunie incepe joaca pe OLX” 

(“Campania”) 
- Informatii cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal - 

 
1. Date privind operatorul de date cu caracter personal si imputernicitul 

In vederea desfasurarii Campaniei, datele cu caracter personal ale participantilor vor fi prelucrate 
de catre: 
OLX Online Services SRL cu sediul social in Romania, Bd Nicolae Titulescu, nr 4-8, Cladirea 
America House – Aripa de Vest, etaj 5, sector 1, Bucuresti, inregistrata la Oficiul Registrului 
Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/1674/2011, cod unic de 
inregistrare (CUI): RO22457535, avand contul IBAN: RO42 RZBR 0000 0600 0067 2235 
deschis la Raiffeisen Bank (denumita in continuare "Operatorul"), 
  
prin intermediul S.C. LION COMMUNICATION SERVICES SA. cu sediul social in Romania, Mun. 
Bucuresti, Str. Nicolae Iorga nr. 13, Sector 1, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. 
J40/8531/2009, CIF: RO25848554, (denumita in cele ce urmeaza “Imputernicit”)  
 
 si prin intermediul MEDIAPOST HIT MAIL SA, cu sediul in Str. Siriului, nr. 42-46, sector 1, 
Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului cu nr. J40/ 8295/ 2000, Cod unic de inregistrare RO 
13351917, avand numar de notificare la ANSPDCP 298, in calitate de subimputernicit al 
Operatorului (denumita in cele ce urmeaza “Subimputernicit”). 
 
Datele de contact ale Operatorului pentru nelamuriri sau exercitarea drepturilor de catre 
persoanele vizate cu privire la datele cu caracter personal sunt urmatoarele: 
Paul Gramada. 
 
 

2. Categorii de date cu caracter personal procesate in cadrul Campaniei 

In cadrul Campaniei, Operatorul va colecta de la participanti urmatoarele categorii de date cu 
caracter personal: 
(i) Nume si prenume; 
(ii) Data nasterii; 
(iii) Adresa de email; 
(iv) Numar de telefon 
(v) Seria si numar de buletin; 
(vi) Cod numeric personal; 

Codul numeric personal si seria si numarul de buletin va fi colectate doar in cazul castigatorilor 
pentru care Operatorul este obligat la retinerea si virarea impozitului din premii, conform 
reglementărilor fiscale in vigoare. 
 

3. Scopul procesarii 



  
11 

Datele cu caracter personal ale participantilor la Campanie vor fi prelucrate de catre Operator prin 
intermediul Imputernicitului in vederea: 
(i) organizarii si desfasurarii Campaniei; 
(ii) desemnarii si validarii castigatorilor; 
(iii) atribuirii premiilor si indeplinirii obligatiilor fiscale si financiar contabile ale Operatorului. 

 
4. Temeiul juridic al prelucrarii 

 
Datele vor fi prelucrate in temeiul  interesului legitim, dar si cel al obligatiei legale privind taxele, 
prin acceptarea de catre persoana vizata a Regulamentului si a anexelor la acesta. 
 

5. Destinatarii datelor cu caracter personal 
 
Datele cu caracter personal colectate in cadrul Campaniei de catre Operator vor fi dezvaluite Imputernicitilor 
Operatorului –SC. LION COMMUNICATION SERVICES SA, Subimputernicitul - SC Mediapost Hit Mail SA, 
Subcontractorului – Happy Tour, precum si autoritatilor, in cazurile in care Operatorul trebuie sa respecte 
obligatiile impuse de legislatia in vigoare.  
 

6. Perioada de stocare a datelor cu caracter personal 

Datele cu caracter personal ale Participantilor declarati necastigatori vor fi stocate de catre 
Imputernicit si de catre Subimputernicit timp de 30 de zile de la incheierea Promotiei. 
Datele cu caracter personal ale castigatorilor, vor fi stocate de catre Operator si Imputernicit 
conform prevederilor legale aplicabile in materie financiar-contabila, respectiv 10 (zece) ani de la 
data incheierii exercitiului financiar in care a avut loc plata impozitului din premii.  
La expirarea perioadei de stocare a datelor cu caracter personal, Operatorul va sterge/distruge 
aceste date de pe mijloacele de prelucrare si stocare, impunand Imputernicitului obligatii similare. 
Datele cu caracter personal ale necastigatorilor vor fi distruse de catre Imputernicit in termen de 60 de zile 
de la incheierea Promotiei, ele nefiind utilizate in niciun alt scop, pana la momentul distrugerii acestora, 
exceptand participarea la Promotia campaniei „Hai la Disneyland Paris cu OLX!”. 

 

7. Drepturile persoanelor vizate 
 
In vederea asigurarii unei prelucrari echitabile si transparente, Operatorul asigura participantilor, pe durata 
Campaniei, urmatoarele drepturi: 
 
(i) dreptul de retragere a consimtamantului cu privire la prelucrare, in orice moment, fara ca aceasta 

sa afecteze legalitatea prelucrarii efectuate pe baza consimtamantului inainte de retragerea 
acestuia; 

(ii) dreptul de a solicita accesul la datele cu caracter personal; 
(iii) dreptul de a solicita rectificarea datelor cu caracter personal; 
(iv) dreptul de a solicita stergerea datelor cu caracter personal  
(v) dreptul la restrictionarea prelucrarii; 
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(vi) dreptul de a se opune prelucrarii, exceptand cazul in care dispozitii legale prevad contrariul; 
(vii) dreptul la portabilitate a datelor; 
(viii) dreptul de a depune o plangere in fata Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor 

cu Caracter Personal. 

 
• Desemnarea castigatorilor Campaniei se va face prin tragere la sorti la sediul Mediapost Hit Mail in 

prezenta unui notar public printr-un soft specializat cu distributie aleatorie si fara interventie 
umana. 

Participantii isi pot exercita drepturile mentionale anterior fie printr-o cerere scrisa, datata, 
semnata si adresata Operatorului la adresa OLX Online Services SRL cu sediul social in Romania, Bd 
Nicolae Titulescu, nr 4-8, Cladirea America House – Aripa de Vest, etaj 5, sector 1, Bucuresti sau la 
adresa de email contact@olx.ro . 
 

8. Protectia datelor cu caracter personal apartinand copiilor 

Intrucat la Campanie pot participa exclusiv persoanele fizice cu varsta de minim 18 ani la data 
inceperii Campaniei, nu vor fi prelucrate si stocate date apartinand persoanelor cu varsta mai mica 
de 18 ani. In situatia in care Operatorul/ Imputernicitul/Subimputernicitului primeste date cu 
caracter personal apartinand persoanelor cu varsta mai mica de 18 ani, aceste date vor fi imediat 
sterse/ distruse de pe mijlocele de prelucrare si stocare ale Operatorului/ 
Imputernicitului/Subimputernicitului. In cazul in care un parinte sau un titular al autoritatii 
parintesti notifica prelucrarea unor date cu caracter personal apartinand unor persoane cu varsta 
mai mica de 18 ani, Operatorul va sterge/ distruge imediat aceste date de pe mijlocele de 
prelucrare si stocare.  
 

9. Securitatea datelor cu caracter personal 

Operatorul se obliga sa implementeze masuri tehnice si organizatorice adecvate in vederea 
asigurarii unui nivel de securitate corespunzator datelor cu caracter personal apartinand 
participantilor la Campanie. Operatorul se obliga sa impuna Imputernicitului si Subimputernicitului 
obligatii similare. La evaluarea nivelului adecvat de securitate se va tine seama in special de 
riscurile prezentate de prelucrarea datelor cu caracter personal, generate in special, in mod 
accidental sau ilegal, de distrugerea, pierderea, modificarea, divulgarea neautorizata sau accesul 
neautorizat la datele cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate. 
Prin participarea la Campanie, participantii isi exprima acordul cu privire la furnizarea datelor cu 
caracter personal catre Operator si/ sau societatile comerciale implicate in organizarea prezentei 
Campanii, in scopul includerii acestor date cu caracter personal in baza de date a Operatorului 
operata de catre Imputernicit, in scopul participarii la Campanie, identificarii si validarii ca si 
castigator, inmanarii si primirii premiului. 
 

10. Modificarea politicii de prelucrare a datelor cu caracter personale 

Operatorul are dreptul de a modifica prezenta Anexa la Regulament oricand pe durata desfasurarii 
Campaniei, numai in cazul in care se descopera masuri mai eficiente pentru protejarea si 
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securizarea datelor cu caracter personal ale persoanelor vizate si fara a afecta drepturile si 
libertatile acestora. Orice astfel de modificare va fi publicata pe site-ul Operatorului si/ sau al 
Campaniei, respectiv va fi adusa la cunostinata Participantilor prin aceleasi mijloace prin care au 
fost incunostintate cu privire la Regulament.   
 

11. Alte prevederi  
 
Datele personale ale participantilor la Campanie vor fi procesate in conformitate cu prevederile 
Regulamentului UE nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste 
prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date. 
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ACT ADITIONAL 1 

la 

REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOTIONALE CU PREMII 

“In luna iunie incepe joaca pe OLX” 

organizata de OLX Online Services SRL 

Organizatorul decide, in acord cu Sectiunea 1 modificarea Regulamentului 
Campaniei Promotionale “In luna iunie incepe joaca pe OLX” (“Regulamentul”), 
autentificat sub nr.1275 din 31.05.2018 de notar public Nica Oana Raluca din Bucuresti 
dupa cum urmeaza: 
 

I Se modifica alin.1 in sectiunea 5 denumita «MECANISMUL CAMPANIEI» urmatoarele 

informatii :  

 

(1) Pentru ca inscrierea sa fie valabila in vederea participarii la Campanie este necesara 

indeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii: 

• participantul trebuie sa aiba drept de participare potrivit prevederilor Sectiunii 
4 de mai sus; 

• participantul trebuie sa acceseze pagina http://blog.olx.ro/jocuri  

• participantul trebuie sa aiba un cont pe pagina de internet a organizatorului 
www.olx.ro 

• participantul trebuie sa se autentifice cu nume, prenume si adresa de email. In 
cazul in care participantul nu are creat cont de OLX primeste automat un email 
pe adresa de email completata, prin care isi poate crea cont in mod gratuit pe 
site-ul organizatorului, respectiv www.olx.ro . 

• participantul trebuie sa posteze anunturi prin intermediul aplicatiei mobile 
sau prin intermediul site-ului www.olx.ro in perioada campaniei in categoria 
“Mama si copilul” de pe site-ul www.olx.ro. In urma postarilor efectuate, 
fiecare user va primi cate un cod unic pentru fiecare anunt postat.  

• Participantul va introduce codul unic/codurile unice primite pe pagina 
campaniei http://blog.olx.ro/jocuri, astfel avand acces la jocurile digitale 
oferite de OLX pe toata perioada campaniei  

• Codul unic/codurile unice introduse pe site-ul campaniei pentru accesul catre 
jocuri, intra in tragerea la sorti pentru Marele Premiu oferit in cadrul 
campaniei. Marele Premiu este descris in sectiunea 6 a prezentului 
Regulament. Participantul va fi introdus in tragerea la sorti o singura data 
pentru fiecare cod in parte. In cazul in care, in urma stergerii cookie-ului de pe 
care a fost facuta inregistrarea in cadrul site-ului, participantului i se va solicita 
din nou introducerea codului in site, acesta nu va fi introdus pentru a doua 

http://blog.olx.ro/jocuri
http://www.olx.ro/
http://www.olx.ro/
http://www.olx.ro/
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oara in tragerea la sorti. Fiecare cod unic va fi inregistrat in cadrul tragerii la 
sorti la prima sa utilizare pe site-ul campaniei http://blog.olx.ro/jocuri. 

Codurile pe care userii le vor primi in urma anunturilor postate prin prin intermediul 

aplicatiei mobile sau prin intermediul site-ului www.olx.ro vor fi cele valide pentru 

intrarea in concurs.  

Nu vor fi luate in considerare codurile emise pentru anunturile publicate in alta 

categorie decat „Mama si copilul” 

Fiecare participant poate sa inscrie in concurs codurile primite prin intermediul unui 

desktop/laptop sau  mobil/tableta. 

Numarul maxim de coduri care pot fi utilizate de un participant in cadrul tragerii la sorti 

este de 10, dupa cum urmeaza: 

a) Pentru utilizarea aceleiasi sesiuni de browser (maxim 10 coduri); 

b) Pentru utilizarea aceluiasi cookie (maxim 10 coduri); 

c) Pentru utilizarea aceluiasi IP (maxim 10 coduri); 

 

Organizatorul nu este responsabil pentru codurile incarcate pe website de catre 

Participanti.  

Nu vor fi luate in considerare mesajele de inscriere transmise in urmatoarele conditii:  

• Daca acestea sunt inscrise in afara perioadei Promotiei; 

• Daca acestea au fost transmise in urma publicarii unui anunt prin autentificarea 
efectuata prin alta modalitate decat aplicatia mobila sau prin intermediul site-
ului www.olx.ro; 

• Daca acestea sunt coduri de anunturi din alta categorie decat „Mama si copilul” 

• Daca acestea au fost modificate si nu pot fi validate/nu pot avea acces la jocurile 
digitale oferite de OLX.  
 

II Se modifica alin.1 in sectiunea 6 denumita «PREMIILE CAMPANIEI» urmatoarele 
informatii : 

Premiul va fi acordat prin tragere la sorti ce va avea loc in maxim 15 zile de la 
finalizarea campaniei la sediul Mediapost Hit Mail in prezenta unui notar public.  

Prin tragere la sorti va fi desemnat 1 castigator si 5 rezerve aferente acestuia.  

In cadrul tragerii la sorti vor intra toate codurile ce au fost emise in urma  postarilor 
efectuate prin prin intermediul aplicatiei mobile sau prin intermediul site-
ului www.olx.ro ce au fost introduse pe site-ul campaniei http://blog.olx.ro/jocuri  
pentru acces catre jocurile digitale oferite de OLX pentru 1 iunie, conform sectiunii 5 a 
prezentului regulament. 

http://www.olx.ro/
http://www.olx.ro/
http://www.olx.ro/
http://blog.olx.ro/jocuri
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Prezentul Act aditional face parte din Regulament, pe care il modifica in consecinta, 

restul dispozitiilor acestuia ramanand neschimbate. 
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