
REGULAMENT CONCURS “ Bilete film Ramon ” 

 

SECȚIUNEA 1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI 

1.1 Organizatorul Concursului “ Bilete film Ramon ” (denumit in continuare “Concursul”) este S.C. Vertical 
Entertainment S.R.L. cu sediul social in Bucuresti, Blvd Corneliu Coposu, nr 6-8, Unirii View Building, 
inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J40/8563/18.07.2014, avand cod unic de inregistrare 
RO33400771 

1.2 Desemnarea si validarea castigatorilor se va face de catre cinemagia.roi Imedia Plus Group. Concursul 
se va derula conform prevederilor prezentului Regulament, (denumit in continuare „Regulament”)  

 

SECȚIUNEA 2. LOCUL ȘI DURATA DESFĂȘURĂRII CONCURSULUI 

2.1 Concursul începe la data de 13 ianuarie 2023, ora 10:00 și se încheie la data de 31 ianuarie 2023, ora 
23:59 si are loc pe site-ul www. Cinemagia.ro . 

2.2 Organizatorul își rezervă dreptul de a reduce/ prelungi în mod unilateral perioada Concursului, după 
caz, dar nu înainte de a anunța această decizie public, pe pagina dedicată Concursului și de a actualiza 
prezentul Regulament înainte de intrarea în vigoare a modificărilor. 

  

SECȚIUNEA 3. DREPTURILE, CONDIȚIILE DE PARTICIPARE SI MECANISMUL CONCURSULUI 

3.1  Este inscrisa automat in Concurs orice persoană fizică, cu date reale privind identitatea şi posibilitatea 
de contactare (nume, prenume, adresa de e-mail, număr de telefon), care achizitioneaza bilete la filmul “ 
Ramon “ prin intermediul site-ului cinemagia.ro. Fiecare participant va primi ulterior un email prin care i 
se atesta ca a fost inscris in concurs si ca poate citi Regulamentul , dand click din email catre pagina 
respectiva. Castigatorii vor   fi desemnati ulterior indeplinirii formalitatilor de validare cu privire la varsta 
minima acceptata de 18 ani,  prin tragere la sorti. 

3.2 Angajații și colaboratorii Organizatorului si ai Imedia Plus Group in calitate de proprietar al site-ului 
cinemagia.ro, precum și sotul, sotia si rudele pana la gradul al IV-lea ale acestora, nu au dreptul de a 
participa la concurs. 

3.3 Organizatorul este îndreptăţit să ia toate măsurile necesare în caz de tentativă de fraudă a sistemului, 
abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea, costurile acestui Concurs, desfăşurarea în 
bune condiţii a acesteia. În cazul în care sunt identificate persoane care au influenţat sau care au facilitat 
câştigarea în mod nelegal sau neregulamentar de premii, Organizatorul va notifica autorităţile 
competente cu privire la aceste fapte şi totodată va putea solicita atragerea răspunderii respectivelor 
persoane, pe baza dovezilor existente. 

 

 



SECȚIUNEA 4. PROTECȚIA DATELOR PERSONALE 

4.1 Având în vedere Regulamentul (UE) 2016/679 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 („Regulamentul”), în vigoare începând cu data de 25.05.2018 prelucrarea datelor cu 
caracter a persoanelor fizice se efectuează în conformitate cu prevederile Anexei 1 la prezentul 
Regulament “PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL”, care face parte integrantă din acesta. 

 

  

SECȚIUNEA 5. PREMIILE ACORDATE 

5.1 În cadrul Concursului, se vor acorda 2 premii constând în:  

5.1.1. Un City break la Roma in cuantum de 1.000 euro, incadrat in perioada 01 – 31 mai  2023, prin agentia 
Ioana Travel S.R.L., cu conditia rezervarii cu minimum o luna inainte de plecare.  Excursia include biletul 
de avion dus-intors si cazare cu mic dejun pentru 2 nopti, respectiv 3 zile, la un hotel de patru stele. 

5.1.2. Un Iphone 14, 128 GB, 5G, avand o valoare de 4.619 Ron. 

5.3 Dacă Organizatorul nu decide în mod expres altfel, premiile Concursului nu pot fi înlocuite cu 
contravaloarea lor în bani ori cu un alt bun sau serviciu. 

5.4 De asemenea, Câștigătorii nu pot solicita modificarea caracteristicilor tehnice ale premiilor. 

  

SECȚIUNEA 6. SELECTAREA CÂȘTIGĂTORULUI ȘI ACORDAREA PREMIULUI 

6.1 Câștigătorii vor fi desemnati la data de 1.02.2023 prin tragere la sorți, dintre participanții care au 
îndeplint condițiile enunțate anterior. În situația în care câștigătorul refuză premiul acordat sau nu poate 
fi contactat în vederea ridicării acestuia, extragerea se va face din nou, pana la acordarea celor 2 premii. 

Castigatorii vor fi anuntati pe email   si / sau  contactati telefonic pentru validarea si comunicarea detaliilor 
pentru a intra in posesia premiilor. 

6.2 Organizatorul își declină orice răspundere în situația în care Participantul nu răspunde la mesajul 
transmis de organizator în privat pe contul cu care a participat la concurs în termen de 72 
(șaptezecișidouă) de ore lucrătoare sau pentru oricare alte situații în care Participantul nu poate fi 
contactat. Participantul care nu răspunde mesajului privat transmis de organizator în termen de 72 
(șaptezecișidouă) de ore lucrătoare de la data anunțării contactării conform prezentului Regulament, va 
fi desemnat necâștigător și se va trece la contactarea urmatoarei persone extrase. 

6.3 După validarea câștigătorului, numele de utilizator al acestuia și premiul acordat vor fi făcute publice 
prin afișarea pe pagina web www.cinemagia.ro în maxim o zi lucratoare de la momentul validării. 

6.4 Contestațiile se pot formula și trimite în termen de 24 (douăzecișipatru) de ore de la data primei 
publicări a câștigătorului pe pagina dedicată Concursului. Contestația se trimite prin e-mail 
organizatorului, pe adresa: marketing@vertical-ent.ro și va cuprinde în mod obligatoriu: 



i) numele și prenumele din actul de indentitate și link/adresa web a contului din rețeaua de socializare cu 
care a participat la Concurs 

ii) prezentarea motivelor de fapt pe care se întemeiază contestația 

6.5 Contestațiile se vor soluționa de Organizator în termen de 48 (patruzecișiopt) de ore lucrătoare de la 
confirmarea primirii acestora. 

6.6 Participantul declarat câștigător are posibilitatea de a opta cu privire la refuzul de a intra în 

posesia Premiului prin intermediul unui mesaj transmis Organizatorului. 

6.7 Refuzul exprimat în aceste condiții va fi consemnat de Organizator și se consider irevocabil, 
Organizatorul declarând-ul necâștigător și trecând la contactarea urmatoarei persoane 

  

SECŢIUNEA 7. ÎNMÂNAREA PREMIULUI 

7.1. Înmânarea premiului câştigătorilor se va face pe cheltuiala Organizatorului. Premiul va fi transmis 
către câștigător, in maximum 7  zile calendaristice de la data validării câștigătorului. 

7.2. Înmânarea premiului se va face strict participantului desemnat câştigător, prezentând un act de 
identitate care să valideze datele acestuia, pentru a putea face toate rezervarile. 

7.3. Reclamaţiile referitoare la premiul câştigat, ulterioare momentului semnării procesului verbal de 
predare-primire nu vor fi luate în considere de Organizator. 

7.4. Orice eroare şi/sau omisiune cu privire la datele personale furnizate Organizatorului nu atrage 
răspunderea acestuia, acurateţea datelor de contact furnizate de Participanţi fiind în responsabilitatea 
exclusivă a acestora. 

  

SECŢIUNEA 8. LIMITAREA RĂSPUNDERII 

8.1. Organizatorul nu îşi asumă răspunderea pentru pierderile, întârzierile sau orice alte probleme la 
înscrierea la Concurs, cauzate de providerul de internet sau conexiunea la internet a persoanei care 
doreşte să se înscrie la Concurs. De asemenea, Organizatorului nu i se pot imputa 
întreruperile/disfuncţionalităţile neanunţate ale providerului de internet sau blocarea accesului intern 
datorită aglomerării reţelelor pe perioadele de trafic intens care pot periclita înscrierea în Concurs în 
perioada de desfăşurare a Concursului. 

8.2. Organizatorul nu răspunde pentru niciun fel de daune directe sau indirecte cauzate Participanţilor, în 
cazul în care aceştia primesc mesaje scrise pe telefonul mobil prin care se pretinde câştigarea unor 
anumite sume de bani sau premii ca urmare a participării la acest Concurs sau orice alt Concurs organizat 
de Vertical Entertainment S.R.L.  srl. şi care nu au fost transmise de Organizator conform prezentului 
Regulament. În acest sens, oricăror persoane care intenţionează să participe la Concurs sau participă la 
Concurs, li se pune în vedere ca, în situaţia câştigării unui premiu în cadrul acestui Concurs, informarea 
iniţială referitoare la câştigarea premiului se va face prin publicarea pe  site-ul www.cinemagia.ro, urmând 



ca o confirmare a obţinerii premiului să se facă telefonic, după transmiterea informaţiilor de către 
Participantul câştigător, pe email, Organizatorului. 

8.3. Cu privire la înscrierea în cadrul Concursului, Participanţii înţeleg că sunt singurii răspunzători de 
consecinţele acesteia. 

 

SECŢIUNEA 9. TAXE ŞI IMPOZITE 

9.1. Participanţilor nu le este impusă vreo taxă de participare în legatură cu participarea la prezentul 
Concurs sau în legătură cu intrarea în posesia Premiului şi niciun fel de cheltuieli indirecte, cu excepţia 
cheltuielilor aferente comenzii pe www. Cinemagia.ro.  Cheltuielile mai sus prevăzute nu sunt şi nici nu 
vor putea fi considerate a fi „cheltuieli indirecte” în sensul legislatiei in vigoare privind comercializarea 
produselor şi serviciilor de piaţă. 

  

SECŢIUNEA 10. LITIGII 

10.1. În cazul unor litigii apărute între Organizator şi participanţii la Concurs, acestea vor fi soluţionate pe 
cale amiabilă. Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părţile implicate în litigiu vor 
înainta litigiul spre soluţionare instanţelor competente române de la sediul Organizatorului. 

  

SECŢIUNEA 11. FORŢA MAJORĂ ŞI CAZ FORTUIT 

Pentru scopul acestui Regulament, Forţa Majoră înseamnă orice eveniment care nu poate fi controlat, 
remediat sau previzionat de Organizator şi a cărui apariţie îl pune pe acesta din urmă în imposibilitatea de 
a-şi îndeplini obligaţiile asumate prin Regulament, iar cazul fortuit reprezintă acel eveniment care nu 
poate fi prevăzut şi nici împiedicat de cel care este ţinut să îşi îndeplinească anumite obligaţii în baza 
acestui Regulament Oficial. 

11.1 Dacă o situaţie de forţă majoră sau caz fortuit, împiedică sau întârzie total sau parţial executarea 
Regulamentului şi continuarea Concursului, Organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind 
îndeplinirea obligaţiilor sale pentru perioada în care această îndeplinire va fi împiedicată sau întârziată, 
conform art. 1351 din Noul Cod Civil. Organizatorul, dacă invocă forţa majoră sau cazul fortuit, este obligat 
să comunice Participanţilor. Dacă o situaţie de forţă majoră sau caz fortuit, împiedică sauîntârzie total sau 
parţial executarea Regulamentului şi continuarea Concursului, Organizatorul va fi exonerat de 
răspunderea privind îndeplinirea obligaţiilor sale pentru perioada în care această îndeplinire va fi 
împiedicată sau întârziată, conform art. 1351 din Noul Cod Civil. 

 

 

 

ANEXA nr. 1 la Regulamentul Concursului “ Bilete film Ramon ” 



Prelucrarea datelor cu caracter personal 

Participantilor li se pune în vedere că prin prezentul Concurs, operatorul Vertical Entertainment srl va 
prelucra, date cu caracter personal ale câștigătorilor. 

Prin prezentul Regulament, câștigătorul înțelege și consimte ca Organizatorul să-i facă public numele pe 
pagina  web www.cinemagia.ro. 

Vertical Entertainment SRL. se angajează să respecte confidențialitatea și securitatea datelor 
dumneavoastră cu caracter personal. 

Prezenta Anexă descrie modul în care utilizăm, distribuim, protejăm și prelucrăm, în calitatea noastră de 
operatori de date, Datele cu Caracter Personal (astfel cum sunt definite mai jos) pe care le putem colecta 
în legătură cu dumneavoastră prin participarea la Concurs. 

 

Ce Date cu Caracter Personal Putem Colecta 

„Date cu Caracter Personal” se referă la orice informații care pot fi utilizate, singure sau în combinație cu 
alte informații, pentru a vă identifica. Putem colecta Date cu Caracter Personal care vă privesc după cum 
urmează: 

 Pentru organizarea și desfășurarea Concursului, executarea obligațiilor prevazute în prezentul 
Regulament, contactarea dumneavoastră în calitate de câștigător și pentru livrarea premiilor este posibil 
să ne comunicați , nume și prenume, adresă, număr de telefon, adresă de e-mail, semnătură. 

 

Cum utilizăm Datele Dumneavoastră cu Caracter Personal 

În măsura permisă de lege, folosim Datele dumneavoastră cu Caracter Personal în următoarele scopuri și 
pe baza următoarelor temeiuri legale: 

Necesitate contractuală 

Prelucrăm Datele dumneavoastră cu Caracter Personal pentru a vă permite să participați la concursul 
organizat pe baza prezentului Regulament și pentru a ne exercita și proteja drepturile care rezultă din 
participarea dumneavoastră la Concurs. 

În cazul în care nu ne furnizați anumite Date cu Caracter Personal în vederea prelucrării descrise mai sus, 
este posibil să nu putem îndeplini obligațiile asumate în calitate de Organizator. 

Obligație legală 

Este posibil să fim obligați prin lege să colectăm și să prelucrăm anumite Date cu Caracter Personal despre 
dumneavoastră. De exemplu, poate fi necesar să prelucrăm Datele dumneavoastră cu Caracter Personal 
pentru: 

• a îndeplini obligațiile fiscale; 



• în scop probatoriu în legatură cu activităţile de mai sus şi de arhivare: stocarea de date cu caracter 
personal menţionate la scopurile de mai sus, în vederea menţinerii evidenţelor legate de activităţile 
desfăşurate, pentru protejarea drepturilor în justiţie şi exercitarea altor drepturi conform legii. 

Interesele noastre legitime 

Este posibil să prelucrăm Datele dumneavoastră cu Caracter Personal în cazul în care acest lucru este 
necesar pentru interesele noastre legitime în calitate de societate organizatoare, inclusiv pentru a ne 
gestiona, promova și îmbunătăți activitatea și a ne gestiona riscurile. De exemplu, este posibil să 
prelucrăm Datele dumneavoastră cu Caracter Personal pentru: 

• a preveni și detecta comportamente ilegale și a ne proteja sau pune în executare drepturile noastre 
legale, de exemplu, apărarea societății în cazul litigiilor; și 

• a ține evidența activităților desfășurate. 

Cum să ne contactați 

În cazul în care doriți să aflați mai multe despre operațiunile noastre de prelucrare, puteți să ne 

contactați prin e-mail la adresa  contact@cinemagia.ro 


