
 

 

REGULAMENT CONCURS 
INSTAGRAM „BSC x ExQuisite” –
28.01.2022 – 11.02.2022 

 

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL LOTERIEI PUBLICITARE 

1.1. Organizatorul Loteriei Publicitare „BSC x ExQuisite” (numita in cele ce urmeaza 
“Campania”) este Baneasa Developments SRL, societate romana cu sediul in Sos. 
Bucuresti-Ploiesti nr. 42D, Baneasa Shopping City, camera 1, etaj 3, Sector 1, Bucuresti, 
inregistrata la Registrul Comertului sub numarul J40/13637/2002, cod unic de inregistrare 
RO 15108621, prin intermediul S.C. HEIST INDUSTRIES SRL cu sediul social în București, 
strada Emanoil Porumbaru 79, etaj 1, ap. 4, sector 1, Bucuresti, Cod Poștal 011424, 
România, denumita in continuare „Imputernicit”, care se va ocupa de implementarea si 
derularea activitatilor Campaniei. 

1.2. Campania se va derula conform prevederilor prezentului Regulament Oficial 
(denumit in continuare “Regulamentul”), fiind obligatoriu pentru toti Participantii. 
Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica Regulamentul pe parcursul desfasurarii 
Campaniei, de a opri Campania Promotionala in orice moment al acesteia, de a schimba 
regulile de participare, dar avand obligatia de a anunta publicul in mod oficial pe pagina 
oficiala de Instagram a Baneasa Shopping City, la adresa 
www.instagram.com/baneasashoppingcity  

 

SECTIUNEA 2. PERIOADA SI ARIA DE DESFASURARE A CAMPANIEI 

2.1. Perioada de desfasurare a Campaniei este 28.01.2022-11.02.2022 (ora 23:59). Dupa 
data incheierii Campaniei, Organizatorul nu mai are nicio responsabilitate si nu isi mai 
asuma nicio obligatie in legatura cu orice circumstanta care ar putea eventual conduce la 
concluzia actualitatii sau continuarii Campaniei. Organizatorul isi rezerva dreptul de a 
prelungi perioada Campaniei pe parcursul derularii acesteia, dar nu inainte de a anunta 
acest lucru public pe pagina de Instagram Baneasa Shopping City. 

2.2. Campania este organizata si se desfasoara exclusiv online si este accesibila oricarei 
persoane fizice cu varsta de minim 18 ani impliniti la data inceperii Campaniei, care 
accepta termenii si conditiile prezentului Regulament (denumite in continuare 

„Participanti”). 

SECTIUNEA 3. DREPTUL DE PARTICIPARE 

http://www.instagram.com/baneasashoppingcity


 

 

3.1. Nu sunt eligibili a participa la Campanie angajatii Baneasa Shopping City si, angajatii 
agentiilor implicate si nici membrii familiilor acestora (copii, parinti, frati/surori, 

sot/sotie). 

3.2. Pentru a participa in Campania Promotionala, participantii trebuie sa indeplineasca 
cumulativ urmatoarele conditii: 

- sa aiba varsta de minim 18 ani impliniti la data inceperii Campaniei Promotionale; 

- sa detina cont pe http://instagram.com. In cazul in care participantul nu are creat 
cont de Instagram, isi poate crea unul in mod gratuit accesand site-ul 
http://instagram.com; 

- sa respecte prevederile prezentului Regulament pentru participarea la Campania 

Promotionala si sa urmeze pasii mentionati in Sectiunea 4. 

MECANISMUL CAMPANIEI. 

3.3. Participarea la aceasta Campanie implica cunoasterea si acceptarea integrala, 
expresa si neechivoca a prezentului Regulament. 

 

SECTIUNEA 4. MECANISMUL CAMPANIEI 

Pe 28.01.2022, pe pagina de Instagram Baneasa Shopping City 

(http://instagram.com/baneasashoppingcity), va fi publicata o postare de 

concurs prin care utilizatorii sunt rugati sa dea follow conturilor de Instagram 

Exquisite (http://instagram.com/exquisite_diamonds) si Styler Magazine 

(http://instagram.com/styler.magazine) si sa dea tag/sa eticheteze 2 (doi) 

prieten in sectiunea de comentarii a postarii. Postarea de concurs poate fi 

identificata pe baza inscriptiei “CONCURS” din caption-ul si vizualul postării.  

Utilizatorii au dreptul sa inscrie mai multe comentarii, insa pot castiga o singura 

data. In cazul in care un utilizator inscrie mai multe comentarii, se va lua in 

considerare un singur comentariu in extragere. 

In urma postarii de concurs, va fi desemnat un castigator, conform mecanismului 

detaliat in sectiunea 6. 

4.1. Un participant unic („Participantul") este identificat pe baza contului de Instagram. 
Pentru a participa la Campanie, Participantul trebuie: 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%2525252525252525253A%2525252525252525252F%2525252525252525252Finstagram.com%2525252525252525252F%2525252525252525253Ffbclid%2525252525252525253DIwAR3Yt8NkApYEaDBGx6i-qgeTqEaN-sPuwFJwAb5w9KWP_NyR7WoAtaKf4OM&h=AT06_3YLmXdUH_mrgJ1jymRcZiYhDDKOhfaR35sebqzB2ZxmMl9MgNk5zFQGoVJOkhBWqr_P932IKfU_Hr9jlA5zdf1NWywtnN0YAfimTRyk89_zAGLNS6iZNytQuy-BVwJTEJ2qLtS1XzyjGE0
https://l.facebook.com/l.php?u=https%2525252525252525253A%2525252525252525252F%2525252525252525252Finstagram.com%2525252525252525252F%2525252525252525253Ffbclid%2525252525252525253DIwAR3VfvYKHT59mvc5ZYcA68U6H04MnYkW2nSQFU_vcL90o3SNIvuZDnGHrNo&h=AT33o_5UpWgGmX6UppJ_-1O155Yah3taU9oxTofwf6FYJ2mIRUrR90fzvCv4ZY6HKMK2Bc9HLyGxmtw-kJgVbwG2V5zV0nvbCL0U868bTI_CzesdL5-BcJ4JOCorBbVzUFC_eA
http://instagram.com/exquisite_diamonds


 

 

a) sa detina un cont de Instagram propriu; 

b) sa urmareasca conturile de Instagram @exquisite_diamonds 
(http://instagram.com/exquisite_diamonds) si Styler Magazine 
(http://instagram.com/styler.magazine) 

c) sa dea tag in comentariile postarii de concurs la doi prieteni, respectand cerintele 
mentionate la art. 4 

 

SECTIUNEA 5. PREMIILE CAMPANIEI 

5.1. In cadrul acestei Campanii, Organizatorul ofera un (1) premiu. Valoarea totală a 
premiului este de 4790 RON (TVA inclus) 

Premiile ce vor fi acordate in total sunt: 

– 1x bratara din aur alb de 18K cu 24 diamante albe de 0.1ct GH/SI si 24 de 
safire de 0.17ct, gramaj 1.44 g: 2800 RON (TVA inclus) 
- 1x colier din aur alb de 18K cu 24 safire de 0.17ct si rodiu negru, gramaj 
2.28g: 1990 RON (TVA inclus) 
 
5.2. Un Participant poate inscrie mai multe comentarii separate, insa acesta 
are dreptul sa castige un singur premiu pe intreaga durata a Campaniei. In 
cazul in care un participant inscrie mai multe comentarii, se va lua in 
considerare un singur comentariu. Organizatorul isi rezerva dreptul de a 
invalida castigatorii care au mai fost desemnati castigatori in cadrul campaniei. 
In aceasta situatie premiul va fi atribuit rezervelor in ordinea extrasa. 
 
5.3. Organizatorul nu este raspunzator pentru plata taxelor, impozitelor sau a altor 
obligatii fiscale legate de premiile oferite, cu exceptia impozitului cu retinere la sursa 
aplicabil veniturilor individuale provenite din campanii promotionale, daca acesta este 
datorat, conform prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal. 

5.4. Participantilor nu le sunt impuse nici un fel de cheltuieli directe sau indirecte 
suplimentare in vederea participarii la Campanie. 

5.5. Procedura de acordare a premiilor si de validare a castigatorilor este prezentata la 
sectiunea 6 din prezentul Regulament. 

5.6. Refuzul unui castigator de a primi premiul inseamna ca respectivul castigator nu 
doreste sa intre in posesia premiului. Odata comunicata intentia, participantul nu poate 
reveni asupra deciziei. In cazul imposibilitatii validarii sale conform prezentului 
Regulament, un castigator va pierde dreptul de atribuire a premiului, Organizatorul 

http://instagram.com/styler.magazine


 

 

rezervandu-si dreptul de a actiona conform explicatiilor din sectiunea 6 din prezentul 
Regulament. 

5.7. Organizatorul nu este raspunzator de erorile ivite din cauza functionarii defectuoase 
a serviciilor de internet. 

5.8. Premiile nu pot fi preschimbate in bani si nu se ofera rest.  

5.9. Produsele acordate drept premiu nu se pot returna si nici schimba.  

SECTIUNEA 6. ATRIBUIREA PREMIILOR CAMPANIEI 

6.1. Desemnarea castigatorilor se va face astfel: dupa incheierea concursului, in data de 
11.02.2022, ora 23:59, se vor centraliza toate comentariile de la postarea de concurs in 
ordine cronologica, care respectă mecanismul detaliat in sectiunea 4, conform 
algoritmilor platformei si se vor trage la sorti 1 (un) castigator cu ajutorul unui program 
de tip random.org.  

De asemenea, in acelasi timp, vor fi desemnate si 2 rezerve. In cazul invalidarii 
castigatorului desemnat prin tragere la sorti, se va trece la prima rezerva, reluandu-se 
procesul de validare. Daca si acesta (rezerva) este invalidat, se va trece la urmatoarea 
rezerva, continuand procesul pana la acordarea premiului sau epuizarea rezervelor. 

6.2. Nu se vor acorda premii daca: 

- In cadrul campaniei nu exista comentarii participante 

Premiile ce nu se acorda in cadrul campaniei raman in posesia Organizatorului. 

6.3. Pentru ca un Participant castigator sa fie validat, trebuie sa indeplineasca toate 
conditiile prevazute in prezentul Regulament. 

6.4. Castigatorul va fi anuntat pe pagina de Instagram Baneasa Shopping City, prin 
intermediul unui comentariu, pe 14.01.2022. Castigatorul este obligat sa contacteze 
Organizatorul, in maxim 24 de ore, prin mesaj privat pe pagina oficiala de Instagram 
http://instagram.com/baneasashoppingcity pentru a afla mai multe detalii despre 
premiu. 

6.6. Pentru a fi validat, castigatorul este rugat sa trimita printr-un mesaj privat pe pagina 
de Instagram  a  Baneasa Shopping City (www.instagram.com/BaneasaShoppingCity), 
urmatoarele: nume, prenume, si numar de telefon. 

6.7. Organizatorul nu poate fi facut raspunzator si nu are nicio obligatie in cazurile, dar 
fara a se limita la, date furnizate de castigator nu corespund cu cele furnizate pe Instagram 
in mesaj privat, datele nu sunt corecte si astfel Organizatorul nu poate lua legatura cu 
acesta. 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%2525252525252525253A%2525252525252525252F%2525252525252525252Finstagram.com%2525252525252525252Fbaneasashoppingcity%2525252525252525253Ffbclid%2525252525252525253DIwAR3tRsee12Tn-0443doXt0bD0qoel76Db13gqXIz_Q1PQNJ9O9GSVzUJMpo&h=AT35jl8TZY4P6TPJBHMILtZHyyMVnEzKtyDYuDK0FyBKzjRoCcWVr1Q0z_IQuOPx_WyzekRzZPvQIDjH0ge2MHpIZoDTyLOeCVquJxO3x5zOzrNCtPdgVPSWFZIY6nLNCrxDYybWRsewPgV07mM
https://l.facebook.com/l.php?u=https%2525252525252525253A%2525252525252525252F%2525252525252525252Fwww.instagram.com%2525252525252525252FBaneasaShoppingCity%2525252525252525253Ffbclid%2525252525252525253DIwAR0xXimk-T494kX19r9xic0qIJbBkaB6qicx5xCwTY4NviXmi733hZ2F7V8&h=AT3j47UD9B-_n-W5akBLwkDPOWE4FtHtJrJhbW6JFa8ZzWmuArbdkA8taaugzGYG9TL9tZH6zkMib58TDJgZ11LjGmx4Vv9aARI4HmrBTGTQqoi7asfNaS6DfWG5p-M2vGCtVw


 

 

6.8. Dupa validare, castigatorul vor fi informati prin mesaj privat pe Instagram despre 
modalitatea de a intra in posesia premiului castigat. 

6.9. Premiul va putea fi ridicat in termen de 10 zile de la validare, in intervalul orar 10.00 
– 22.00 de la sediul Baneasa Shopping City (Sos. Bucuresti-Ploiesti nr. 42D, Baneasa 
Shopping City, camera 1, etaj 3, Sector 1), de la infodesk (intrarea principala), in urma 
semnarii unui proces verbal, pe baza Cartii de identitate. Avand in vedere valoarea 
premiului, castigatorul este obligat sa ofere o copie xerox a cartii de identitate, pentru 
plata taxelor si impozitelor aferente premiului, de catre Organizator. 

6.10 Accesul in centrul comercial, se face doar pe baza certificatului verde, conform 
Hotararilor de Guvern. 

 

SECTIUNEA 7. RASPUNDEREA ORGANIZATORULUI 

7.1. Imposibilitatea castigatorului si/sau a persoanelor care il reprezinta legal de a intra in 
posesia premiului din diverse motive, exonereaza Organizatorul de orice raspundere. 

7.2. Organizatorul este absolvit de orice raspundere pentru toate prejudiciile suferite de 
catre castigator si/sau de catre persoanele care il reprezinta legal in legatura cu premiul 
castigat. 

7.3. Organizatorul nu este raspunzator de erorile de conectare a platformei Instagram, 
incluzand dar fara a se limita la probleme de ordin tehnic sau probleme tehnice 
independente de vointa Organizatorului, pierderile, intarzierile sau orice alte probleme 
de participare la Campanie, cauzate de erori pe platforma Instagram sau de providerul de 
Internet sau de conexiunea la Internet a persoanei care doreste sa participe in Campanie. 

7.4 Organizatorul isi rezerva dreptul de a verifica si de a invalida (in cazul unui castig) 

Participantii care sunt supecti de frauda. 

SECTIUNEA 8. MINORII SI PERSOANELE FARA CAPACITATE JURIDICA 

8.1. Persoanele sub 18 ani nu au dreptul sa participe la Campanie. Castigatorul isi asuma 
raspunderea pentru toate informatiile pe care le furnizeaza Organizatorului. In momentul 
ridicarii premiului, informatiile furnizate de catre castigator trebuie sa corespunda cu 
datele de pe actul de identitate prezentat la ridicarea premiului. 

SECTIUNEA 9. DATELE CU CARACTER PERSONAL 

9.1 Organizatorul, in calitate de operator de date cu caracter personal inregistrat la 
Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal 
(ANSPDCP) cu nr. 11931, prelucreaza datele cu caracter personal ale Participantilor la 
prezenta Campanie in conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului 



 

 

European și al Consiliului privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește 
prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de 

abrogare a Directivei 95/46/CE, in scopurile urmatoare : 

- organizarea campaniei, respectiv a extragerii ; 

- desemnarea si validarea castigatorilor ; 

- acordarea premiilor catre castigatori ; 

- indeplinirea obligatiilor fiscale ale Organizatorului (daca este cazul). 

Perioade de retenție 

Datele cu caracter personal prelucrate de Organizator în scopul menționat în prezenta vor 
fi păstrate cât este necesar, pentru procesul de premiere. 

Dacă se inițiază o măsură legală Datele cu caracter personal pot fi păstrate până la finalul 
acestei actiuni, inclusiv eventualele perioade de recurs, iar apoi vor fi șterse sau arhivate, 
conform prevederilor legislației aplicabile. 

În principiu, Datele cu caracter personal vor fi pastrate de Organizator pe durata solicitată 
sau permisă de legislația aplicabilă. Ulterior, Organizatorul va elimina/șterge Datele cu 
caracter personal din sistemele și evidențele sale și/sau vom vor fi luate măsuri pentru a 
le anonimiza, astfel încât participantii castigatori să nu mai poata fi identificati în baza 
acestor date. Datele cu caracter personal vor fi șterse dupa 6 luni de la incetarea 
promotiei, cu exceptia situatiei in care prevederile legale impun pastrarea acestora 
pentru o perioada mai lunga. 

9.2 Organizatorul garanteaza respectarea confidentialitatii datelor cu caracter personal. 
Prin comunicarea datelor cu caracter personal in modalitatile indicate in mod expres prin 
Regulament, participantii inscrisi in campanie si castigatorii premiilor Campaniei sunt de 
acord cu toate prevederile Regulamentului si isi exprima acordul expres si neechivoc, ca 
datele lor cu caracter personal sa fie prelucrate conform celor de mai sus. 

9.3 Datele cu caracter personal colectate în cadrul acestei Campanii nu vor fi dezvaluite 
catre terti decat in urmatoarele conditii : 

a) catre tertii colaboratori (furnizori de produse sau prestatori de servicii) implicati in 
organizarea campaniei sau acordarea premiilor, sub conditia existentei unui acord scris 
intre Organizator si acesti terti, pentru stabilirea conditiilor de prelucrare a datelor cu 
caracter personal ; 

b) catre autoritati, conform obligatiilor impuse de legislatia în vigoare. 

9.4 Numele castigatorilor si premiile castigate in cadrul Campaniei vor putea fi publicate 
conform prevederilor legale. 



 

 

9.5 Organizatorul poate solicita Participantilor/Castigatorilor premiului oferit in cadrul 
acestei Campanii acordul pentru a utiliza in mod gratuit, in diverse materiale tiparite, 
audio si video, numele, prenumele, localitatea de domiciliu si imaginea lor. Pentru a-si 
exprima acordul in acest sens, Participantii/Castigatorii vor semna o declaratie in care vor 
fi cuprinsi, in mod expres si neechivoc, termenii acestui acord. 

9.6 Participantul la Campanie, în calitate de persoana vizata, are conform Regulamentului 
(UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului privind protecția persoanelor 
fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera 
circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE urmatoarele drepturi: 

Dreptul de acces: dreptul de a i se comunica, la cerere, dacă datele cu caracter personal 
sunt prelucrate, și dacă da, dreptul de a solicita accesarea acestora. Informațiile includ, 
printre altele, scopul prelucrării, categoriile de date cu caracter personal afectate și 
destinatarii sau categoriile de destinatari cărora le-au fost divulgate sau le vor fi divulgate 
datele cu caracter personal; dreptul de a obține o copie a datelor cu caracter personal 
prelucrate. Pentru copii suplimentare, Baneasa Shopping City este indreptatita sa 
perceapa o taxă rezonabilă, în baza costurilor administrative. 

Dreptul la rectificare: dreptul de a obține din partea Baneasa Shopping CIty rectificarea 
datelor cu caracter personal incorecte ; în funcție de scopul prelucrării, dreptul de a 
completa Datele cu caracter personal incomplete, inclusiv prin intermediul unei declarații 
suplimentare. 

Dreptul la ștergere („dreptul de a fi uitat”): dreptul de a ne solicita să ștergem datele cu 
caracter personal. 

Dreptul la restricționare: dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor cu 
caracter personal. În acest caz, datele respective vor fi marcate și pot fi prelucrate de noi 
doar în anumite scopuri. 

Dreptul la portabilitatea datelor: dreptul de a primi datele cu caracter personal care ne-
au fost furnizate de catre participant, în format structurat, comun și care poate fi citit de 
aparate și dreptul de a transmite aceste date unei alte entități fără obiecții din partea 
noastră. 

9.7 Datele colectate in vederea confirmarii castigatorilor vor fi: 

- nume si prenume 

- numar de telefon 

Dreptul de a obiecta: 

Participantii au dreptul de a obiecta, pe motive legate de situația fiecaruia, în orice 
moment, față de prelucrarea datelor cu caracter personal care ii priveste și pot solicita 



 

 

Baneasa Shopping City să nu mai prelucreze acele date cu caracter personal. Dacă 
Participantul are dreptul la obiecție și il exercita, Baneasa Shopping City nu va mai 
prelucra datele cu caracter personal în scopul respectiv. Exercitarea acestui drept nu 
presupune niciun cost. 

Acest drept poate fi invalidat în special dacă Prelucrarea datelor cu caracter personal este 
necesară pentru formalitățile aferente încheierii unui contract sau pentru îndeplinirea 
unui contract deja încheiat. 

Drepturile de mai sus pot fi limitate în baza legislației naționale aplicabile privind protecția 
datelor. Baneasa Shopping City, în calitate de organizator, rămâne punctul de contact 
central în vederea exercitării acestor drepturi. 

De asemenea, clientii au dreptul de a formula o plângere la Autoritatea Națională de 
Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. 

Orice întrebări cu privire la protectia datelor pot fi adresate către Baneasa Shopping City 
la adresa de email info.bsc@baneasa.ro sau la adresa postala Sos. Bucuresti - Ploiesti, 
42D, Bucuresti, Sector 1– in atentia Responsabilului cu protectia datelor. 

Regulamentul oficial al Campaniei este publicat pe pagina de Instagram Baneasa Shopping 
City, pe link-ul din bio, pentru consultare de catre orice persoana interesata. Informatii 
suplimentare referitoare la modul de derulare a campaniei pot fi solicitate prin e-mail, la 
adresa info.bsc@baneasa.ro. 

SECTIUNEA 10. FORTA MAJORA 

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

10.2. Daca o situatie de forta majora impiedica sau intarzie total sau partial executarea 
Regulamentului si continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea 
privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi 
impiedicata sau intarziata, conform art. 1380 si 1634 Cod civil. Organizatorul daca invoca 
forta majora, este obligat sa comunice Participantilor la Campanie existenta acesteia in 
termen de 5 (cinci) zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora. 

SECTIUNEA 11. LITIGII SI FRAUDE 

11.1. In cazul unor litigii aparute intre Organizator si Participantii la Campanie, acestea 
vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale 
amiabila, partile implicate in litigiu vor inainta litigiul spre solutionare instantelor 
judecatoresti romane competente de la sediul Organizatorului. 

mailto:info.bsc@baneasa.ro
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11.2. Eventualele reclamatii legate de derularea Campaniei se vor putea trimite la 
urmatoarea adresa: Sos. Bucuresti - Ploiesti, 42D, Bucuresti, Sector 1, in atentia 
Departamentului Marketing, in termen de maxim 2 (doua) saptamani de la data publicarii 
castigatorului/castigatorilor care se considera lezati in vreun fel. Dupa aceasta data, 
Organizatorul nu va mai lua in considerare vreo contestatie. 

11.3. Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de 
frauda a acestei Campanii, a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta 
imaginea sau costurile acestei Campanii. 

11.4. In cazul in care sunt identificate persoane care au influentat sau care au facilitat 
castigarea de premii, Organizatorul are dreptul de a cere urmarirea in instanta a 
respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente. 

SECTIUNEA 12. REGULAMENTUL OFICIAL 

12.1. Prin participarea la aceasta Campanie, Participantii sunt de acord sa respecte si sa 
se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament 
Oficial.  


