REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOTIONALE

REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOTIONALE
“Castiguri de Campion la Superbet ”
ARTICOLUL 1. ORGANIZATORII CAMPANIEI PROMOTIONALE
1.1 Organizatorii campaniei promotionale “ Castiguri de Campion la Superbet” (denumita
in continuare “Campania”) sunt:
SUPERBET INTERACTIVE (ROMANIA) LTD, persoana juridica malteza, cu sediul social in Str.
Abate Rigord 75, Level G (Office 1/5597), Quantum House, Ta’Xbiex 1120, Malta,
inregistrata cu numarul C75273, inregistrata la Biroul Comisarului pentru Protectia
Datelor din Malta, in calitate de Organizator de jocuri de noroc la distanta, conform Licentei
pentru organizarea jocurilor de noroc seria L1160659W000328, reprezentata prin Lavinia
TIRSOAGA – Imputernicit, denumita in continuare “S.I.R.”
şi
SUPERBET BETTING & GAMING S.A., persoana juridica romana, cu sediul social in
Romania, Municipiul Bucuresti, Str. Buzesti, nr.75-77, et.2, Camera 5, sector 1, CUI: RO
30091981 numãr de ordine la Registrul Comerţului J40/11902/29.09.2015,
reprezentata prin Lavinia Tirsoaga - Imputernicit, in calitate de Organizator de jocuri de
noroc – pariuri in cota fixa, conform Licentei seria RO3229L001332, denumita in
continuare “S.B.G.”

(S.I.R. si S.B.G. fiind numite impreuna “Organizatorii”)
1.2 Campania se va derula in conditiile mentionate in prezentul Regulament Oficial al
Campaniei (denumit in continuare (“Regulamentul Oficial” sau “Regulamentul”), fiind
obligatoriu pentru toti participantii la Campanie.
1.3. Organizatorii isi rezerva dreptul de a modifica Regulamentul pe parcursul desfasurarii
Campaniei conform art. 2.2.
1.4. Participantii la Campanie sunt obligati sa respecte termenii si conditiile prezentului
Regulament.
ARTICOLUL 2. TEMEIUL LEGAL
2.1. Prezenta Campanie se desfasoara in conformitate cu dispozitiile Ordonantei de
Urgenta nr. 77/2009 privind organizarea si exploatarea jocurilor de noroc, respectiv
dispozitiile Normelor metodologice de punere in aplicare a OUG 77/2209 si are drept scop
cresterea numarului de Clienti ai Organizatorilor, respectiv fidelizarea acestora.
2.2. Regulamentul Oficial este intocmit si va fi facut public conform legislatiei aplicabile
in Romania, pe website-ul www.promotii.superbet.ro. De asemenea Regulamentul este
disponibil, in mod gratuit, oricarui participant (i) in baza unui apel telefonic la Infoline 1226
- tarif 0.20 euro +T.V.A. per min, disponibil Non-Stop 24/7, pe intreaga durata a
Campaniei, (ii) prin e-mail la suport@superbet.ro sau (iii) poate fi obtinut prin trimiterea
unei solicitari scrise prin posta, la sediul social al S.B.G.
2.3. Organizatorii isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament
Oficial, urmand ca astfel de modificari sa intre in vigoare, dupa notificarea oficiala a
Oficiului National pentru Jocuri de Noroc (denumit in continuare “O.N.J.N.”) si anuntarea
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in mod public a modificarilor respective prin intermediul acelorasi canale de comunicare
prin care Regulamentul Oficial a fost facut public anterior.
2.4. Mecanismul Campaniei sibaza de date aferenta derularii Campaniei vor fi realizate
si operate de catre Societatea Loyalty Runners SRL, cu sediul in Municipiul Bucuresti , Str
Rafael Sandio, Nr 2, Sector 2, CUI: 41648558, J40/12312/2019; Cont: RO95 BTRL RON
CRT 0518 6649 01 deschis la Banca Transilvania;
ARTICOLUL 3 – ARIA, PERIOADA DE DESFASURARE
3.1. Campania este organizata si se desfasoara pe intreg teritoriul Romaniei.
3.2. Campania se va desfasura in perioada:
§ 3.2.1. in perioada 30 Septembrie 2019 – ora 00:00:01 pana la data de 27
Octombrie 2019 – ora 23:59:59 (inclusiv) pentru participantii care efectueaza
pariuri sportive, si pariuri live, la oricare dintre evenimentele puse la dispozitia
participantilor pe site-ul www.superbet.ro si in aplicatia mobila Superbet Sporturi pentru Participantii /Jucatorii S.I.R.
§ 3.2.2. in perioada 30 Septembrie 2019 – ora 10/12:00:01 pana la data de 27
Octombrie 2019 – ora 21/23:59:59 (inclusiv) pentru participantii care efectueaza
pariuri sportive si pariuri live la oricare dintre evenimentele puse la dispozitia
participantilor in cadrul oricarei Agentii SUPERBET.
§ 3.2.3. De asemenea, se stabileste ca la prezenta Campanie, nu participa jocurile
de noroc tip casino si sloturi online, jocurile de noroc de tip virtual si loterii.
3.3. In cadrul Campaniei participa biletele de pariuri sportive si live, simple (biletele de
pariuri sportive - tip sistem nu participa in aceasta Campanie), in valoare minima de 20,00
lei (Taxa inclusa) si cu o cota totala pe bilet de 1.50 si in sus emise in perioada detaliata
prin Art 3.2. din Regulament, atat prin intermediul site-ului www.superbet.ro, in aplicatia
mobila Superbet Sporturi cat si in orice agentie Superbet, pentru oricare dintre produsele
participante mentionate la Pct. 3.2., denumite in continuare “Produsele” sau “Produsele
participante”, in conditiile prezentului inscris.

Exemplu de bilet electronic si marcarea zonelor de interes:

Seria de bilet
Data biletului

Cota totala a biletului

Valoarea biletului
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Exemplu de bilet fizic si marcarea zonelor de interes:

Seria de bilet

Data biletului

Valoarea
biletului

Cota totala a biletului

3.4 Orice solicitare de participare la prezenta Promotie, dupa data limita stabilita la Pct.
3.2. nu va fi luata in considerare.
3.5. Pentru o mai buna intelegere, se exemplifica serii de bilete care pot fi inscrise in
prezenta Campanie:

Tip Bilet de pariu

Format serie Bilet

Descriere

Bilete de pariu pentru
evenimentele Sportive –
ONLINE (Pre-match) (S.I.R.)
Bilete de pariu pentru
evenimentele LIVE – ONLINE
(S.I.R.)
Bilete de pariu MIX cu
evenimente Sportive si LIVE
– ONLINE (S.I.R.)
Bilete de pariu pentru
evenimentele LIVE – RETAIL
(SBG)

xxxy-zzzzzz
Exemplu: 8909-QYE81Z

Seria este formata din 11 caractere, litere
si numere, inclusiv caracterul “-“

xxxy-zzzzzz
Exemplu: 8910-QYE82Z

Seria este formata din 11 caractere, litere
si numere, inclusiv caracterul “-“

xxxy-zzzzzz
Exemplu: 8977-LY3G21

Seria este formata din 11 caractere, litere
si numere, inclusiv caracterul “-“

xyyzzzzzzz;
Exemplu: RX116EVFO6

Seria este formata din 10 caractere, litere
si numere

Pagina 3 din 18 |

REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOTIONALE

Bilete de pariu pentru xxxy-zzzzzz
evenimentele sportive (pre- SAU
xxxxy-zzzzzz
match) – RETAIL ( SBG)
Exemplu: 3701-GXWJ63

Seria este formata din 11 sau 12
caractere, litere si numere, inclusiv
caracterul “-“

CAPITOLUL 4 – DREPTUL SI CONDITIILE DE PARTICIPARE
4.1. Prezenta Campanie se adreseaza persoanelor fizice care: (a) au împlinit varsta de 18
ani în ziua plasarii primului pariu participant in Campanie, (b) au domiciliul /resedinta
fiscala in Romania, (c) accepta termenii si conditiile prezentului Regulament cat si
dispozitiile Regulamentelor de Joc ale Organizatorilor si (d) indeplinesc conditiile date de
art. 5 din prezentul Regulament. (denumite in continuare “Jucatori”).
4.2. Nu sunt eligibili la prezenta Campanie angajatii Organizatorilor si/sau orice alte
persoane care au legatura directa cu prezenta Campanie, precum si membrii familiilor
acestora (parinti/frati/surori, sot/sotie, copii), partenerii Organizatorilor, actionarii,
membrii echipei manageriale si ai corpului de control al ONJN. Exceptia de la acest punct,
este data de situatia in care personalul ONJN participa la jocul de noroc organizat de
Organizatori, doar in vederea realizarii atributiilor de serviciu.
4.3. Pentru ca participarea unei persoane la Campanie sa fie considerata valida, este
necesar ca:
§ toate conditiile prevazute in prezentul Regulament sa fie indeplinite cumulative,
conform dispozitiilor din prezentul inscris;
§ persoana sa nu fi trimis catre unul sau catre ambii Organizatori o cerere in scris
prin care ii anunta ca nu doreste sa (mai) participe la Campanie.
4.4. Prin participarea la Campanie, Jucatorii declara ca au luat cunostinta de prevederile
Regulamentului, accepta termenii si conditiile stipulate in Regulament si se obliga la
respectarea acestora.
ARTICOLUL 5 – MECANISMUL DE DESFASURARE AL CAMPANIEI
5.1. Participantii/Jucatorii sunt clientii Organizatorilor care detin bilete de pariuri sportive,
plasate si inregistrate in Campanie, in perioada 30.09.2019 – (ora 00:00:01) –
27.10.2019 ( ora 23:59:59) pentru Jucatorii S.I.R., respectiv in perioada 30.09.2019 –
(ora 10/12:00:01) – 27.10.2019 ( ora 21/ 23:59:59) pentru Jucatorii SBG, bilete de pariu
castigatoare sau pierzatoare (active, in sensul ca nu se accepta biletele de pariu stornate)
si care indeplinesc cumulativ conditiile prevazute la Articolul 4 si care decid sa se inscrie
in prezenta campanie conform art 5.2.
5.1.1. Pentru o mai buna intelegere, se stabileste ca :
§ Jucatorul Organizatorului S.I.R. are obligatia de a (i) detine un cont activ de
utilizator, deschis pe site-ul www.superbet.ro sau in aplicatia mobile Superbet
Sporturi si inregistrat conform prevederilor legale; (ii) parcurge procedura de KYC
(Know Your Customer) de verificare a autenticitatii contului si a posesorului /
posesoarei acestuia; (iii) a efectuat cel putin un pariu la jocurile de noroc ale
Organizatorului la oricare dintre Produsele ce fac obiectul prezentei Campanii
Promotionale, in perioada si in conditiile mentionate in Regulament.

Pagina 4 din 18 |

REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOTIONALE

Jucatorul Organizatorului S.B.G. are obligatia de a plasa bilete de pariuri la jocurile
de noroc organizate de Organizator, respectiv la oricare dintre Produsele ce fac
obiectul prezentei Campanii Promotionale,
5.2. MECANISM: Pentru a participa la Campanie, participantii trebuie sa achizitioneze
cel putin un Produs participant, sa identifice seria biletului de pariu si sa-l inscrie in
Campanie, in perioada de derulare a acesteia, avand urmatoarele posibilitati:
§ prin SMS , la numarul scurt 1704
sau
§ prin WEBSITEUL Campaniei www.promotii.superbet.ro, urmand procedura
electronica de inscriere pusa la dispozitie pe WEBSITE conform prevederilor
prezentului Regulament Oficial.

§

5.2.1. Participarea prin SMS:
5.2.1.1. Pentru a participa la Campanie prin intermediul mecanismului bazat pe
trimiterea de SMS-uri, Jucatorii /Participantii trebuie sa trimita, in Perioada
Campaniei, seria biletului de pariu, printr-un mesaj text scris ("SMS"), la numarul
scurt de SMS 1704, numar disponibil in retelele Orange, Telekom Mobile, Digi si
Vodafone.
5.2.1.2. Fiecare SMS de participare la Campanie este considerat eligibil pentru
Campanie daca este format exclusiv din seria biletului de pariu, asa cum se
mentioneaza la Art. 5.2. (asa cum apare acesta tiparit pe Produsul Participant).
5.2.1.3. Pentru fiecare SMS trimis, Organizatorii suporta costul SMS.lor in retelele
Orange, Vodafone si Digi.
5.2.1.4. Doar la inscrierea primului bilet de pariu la Campanie, participantul este
obligat sa raspunda cu „DA”, prin care confirma ca are peste 18 ani si ca este de
acord cu termenii si conditiile Campaniei. Doar dupa aceasta confirmare, biletele
acestuia pot fi inscrise in Campanie.
5.2.1.5. Inregistrarea corecta a biletului de pariu la Campanie prin SMS, va fi
validata cu un SMS de reply, „seria de bilet inscrisa cu succes in Promotie”
5.2.2. Participarea prin WEBSITEUL Campaniei, respectiv pe www.promotii.superbet.ro:
5.2.2.1.
Pentru a participa la Campanie prin intermediul WEBSITE-ului
www.promotii.superbet.ro, sunt necesare urmatoarele actiuni:
i.
accesarea WEBSITE-ului asa cum este definit
ii.
creearea contului pe www.promotii.superbet.ro prin completarea
campurilor obligatorii de participare in Campanie, asa cum sunt afisate pe
WEBSITE, respectiv completarea urmatoarelor campuri:
a.
campul obligatoriu corespunzator numarului de telefon mobil
in format national de 10 cifre la care poate fi contactat participantul,
in eventualitatea desemnarii acestuia drept castigator; NOTA:
Numarul de telefon folosit pentru creearea contului se poate utiliza
o singura data. In situatia in care, numarul de telefon utilizat de
Participant a fost utilizat pentru creearea unui cont de pe site-ul
Promotiei, Participantului ii este comunicat mesajul „Te rugam sa
utilizezi un alt numar de telefon. Acest numar de telefon este folosit
deja”
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b. Campul obligatoriu corespunzator parolei contului Participantului
cat si campul privind confirmarea parolei, prin introducerea parolei
inregistrata de Participant;
c. campul obligatoriu prin care Participantul ia la cunostinta despre
termenii si conditiile Promotiei si confirma ca are peste 18 ani , iar
ca o consecinta bifeaza ca atare;
d. campul optional corespunzator adresei de email a participantului,
unde participantul va putea consulta Declaratia de confidentialitate
e. campul optional privind acordul de marketing pentru a primi
comunicarile promotionale de la companiile organizatoare, S.B.G. si
S.I.R.”..

5.2.2.2. Bilete inscrise de catre acelasi Participant direct pe website-ul promotiei
www.promotii.superbet.ro si prin SMS se cumuleaza in contul Participantului, pe
www.promotii.superbet.ro. Numarul biletelor participante inscrise prin aceste doua
modalitati poate fi verificat, in orice moment de catre Participant in contul lui pe
website-ul Campaniei.
5.2.2.3. Activarea contului pe www.promotii.superbet.ro presupune urmatoarele
actiuni:
i. Introducerea de catre Participant, in campul denumit „COD primit prin
SMS”, codul din 6 caractere alphanumerice, primit prin SMS, la numarul de
telefon utilizat la crearea contului;
ii. Prin introducerea de catre Participant, in mod corect a codului primit prin
SMS, acesta isi va activa contul creat;
5.2.2.4. Inscrierea seriei Biletului de pariu efectuat de jucator in interiorul
Campaniei Promotionale, presupune urmatorul flux:
i. Participantul va accesa contul sau, de pe site.ul Campaniei Promotionale,
accesand pe site, link-ul „Intra in cont”;
ii. Prin accesarea link-ului „Intra in cont”, se va deschide o fereastra, in care
participantul trebuie sa introduca numarul de telefon cu care a creat contul,
si pentru activare, va insera parola;
iii. Participantul va introduce seria Biletului de pariu, in campul „Seria
biletului” iar mesajul „Seria de bilet inscrisa cu succes in Promotie” arata ca
biletul de pariu participa la Campanie.
5.2.2.5.Pentru fiecare accesare a WEBSITE-ului Campaniei, participantul va
suporta costul accesului la internet, tarif stabilit de furnizorul propriu al serviciului.
5.2.2.6. In cazul in care un Participant la prezenta Campanie, nu mai cunoaste
parola contului sau de pe site,ul Campaniei Promotionale, acesta isi poate recupera
informatiile necesare, accesand link.ul „Recuperare cont”, Jucatorul urmand
urmatorul flux:
§ Introducerea numarului de telefon utilizat la momentul crearii Contului;
§ Introducerea codului alphanumeric, receptionat de Participant, prin SMS la
numarul de telefon indicat;
§ Schimbarea PAROLEI contului;
§ Accesarea Contului;
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5.2.3. Reguli generale de participare la Campanie pentru premiile oferite prin tragere la
sorti:
5.2.3.1 O serie de bilet alocata unui Produs Participant permite inscrierea in
Campanie o singura data. Orice incercare de inscriere in Campanie prin folosirea
unei serii de bilet utilizata anterior pentru o alta inscriere, prin oricare dintre
modalitati, de catre aceeasi persoana sau de catre persoane diferite, va fi
invalidata pe loc.
5.2.3.2 Fiecare serie de bilet inscrisa de un Participant ii garanteaza acestuia o
sansa la premiile zilnice, saptamanale si la Premiul cel Mare, conform detaliilor din
prezentul Regulament.
5.2.3.3 Fiecare participare este validata preliminar la momentul inscrierii in
Campanie, in cazul inscrierilor directe pe WEBSITE-ul promotiei
www.promotii.superbet.ro si in cazul inscrierilor prin SMS. In acest sens, pentru
fiecare inregistrare in cadrul prezentei Campanii, participantul va primi din partea
Organizatorului, prin aceeasi modalitate prin care s-a efectuat inscrierea si imediat,
un raspuns corespunzator prin care este informat cu privire la situatia inscrierii
sale, spre exemplificare:
a.
Inscrierea contine o serie valida;
b.
Inscrierea nu contine o serie valida;
c.
Inscrierea contine o serie utilizata deja pentru inscrierea in
Campanie;
d.
Inscrierea ( biletul inscris in Campanie), nu indeplineste dispozitiile
Art. 3.3. din Regulament;
e.
Participantul a fost blocat temporar;
f.
Seriile biletelor stornate nu pot fi inscrise in Campania Promotionala,
etc.
5.2.3.4 Avand in vedere ca numarul de telefon mobil reprezinta elementul de
identificare a participantilor pe Perioada Campaniei, un participant identificat cu
acelasi numar de telefon mobil se poate inscrie nelimitat in Campanie, indiferent
de modalitatea de inscriere aleasa, fiecare inscriere trebuind sa fie facuta cu o
serie de bilet diferita si corecta.
5.2.3.5 Incercarea de inscriere de 10 ori consecutiv, in aceeasi zi, a seriilor de
bilete gresite, neeligibile, sau deja folosite are ca rezultat blocarea participarii in
Campanie pentru 60 de minute, participantului nemaifiindu-i permisa inscrierea in
Campanie cu acelasi numar de telefon, in intervalul mai devreme specificat.
5.2.3.6 O noua incercare, dupa deblocare, de inscriere de 5 ori consecutiv, in
aceeasi zi, a seriilor de bilete gresite, neeligibile, sau deja folosite are ca rezultat
descalificarea din Campanie, blocarea definitiva a participantului, acestuia
nemaifiindu-i permisa inscrierea in Campanie cu acelasi numar de telefon, pe toata
durata acesteia.
5.2.3.7 Organizatorul isi rezerva dreptul de a investiga si a interpreta inscrierile in
Campanie; orice neregula ce poate fi clasificata ca incercare de fraudare se
soldeaza cu blocarea si eliminarea definitiva a participantului in cauza,
Organizatorul nefiind obligat sa anunte aceasta decizie.
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5.3. Biletele de pariu inscrise si validate intr-o zi calendaristica de Promotie, participa la
extragerea zilnica din ziua urmatoare a Campaniei, iar biletele de pariu inscrise si validate
intr-o saptamana de promotie (de luni pana duminica – inclusiv), participa doar la
extragerea saptamanala aferenta saptamanii respective. La extragerea Marelui Premiu,
participa toate biletele inscrise si validate in cadrul Campaniei,
5.4. Extragerea castigatorilor este asigurata de un sistem computerizat dedicat acestei
Campanii avand la baza un program specializat, de tip random, care alege aleator
castigatorii (seria de bilet, numarul ascuns de telefon aferent si orasul), in timp real,
independent de vointa Organizatorilor. Tragerea la sorti, se va realiza in prezenta unui
notar public.
5.5. Castigatorii Campaniei Promotionale vor fi anuntati de Organizatori, pe site.ul
Promotiei www.promotii.superbet.ro, in Agentiile Superbet cat si pe canalele de social media Superbet, respectiv Facebook si Instagram.

ARTICOLUL 6 – Premiile
6.1. Premiile Campaniei sunt:
a. PREMIUL ZILNIC , consta in valoarea de 1.000 euro (valoare neta) per zi;
Ø Total premii zilnice aferente Campaniei Promotionala: 28 premii x 1.000 euro /zi =
28.000 euro
b. PREMIUL SAPTAMANAL, consta in valoarea de 5.000 euro (valoare neta)
Ø Total premii saptamanale aferente Campaniei Promotionala: 3 premii x 5.000 euro
/saptamana = 15.000 euro
c. PREMIUL CEL MARE , consta in valoarea de 20.000 euro ( valoare neta)
Ø Total premiu: 20.000 euro
6.2.Valoarea totala (valoarea neta) a Premiilor este de 63.000 euro
6.3.Valoarea premiilor se sustine integral de Organizatorii Campaniei. Fiecare Organizator
va sustine valoarea premiilor pentru Jucatorii/Participantii sai
6.4. Valoarea totala a premiilor se va achita de Organizatori, in LEI, la cursul BNR din ziua
validarii Premiului.
6.5. Premiile se impun prin retinere la sursa cu o cota de 10% aplicata asupra venitului
net cu valoare de peste 600 RON, realizat din fiecare premiu. Obligatia calcularii, retinerii
si platii revine Organizatorilor.
ARTICOLUL 7 – PROCEDURA DE DESEMNAREA SI VALIDARE A CASTIGATORILOR SI
ACORDARE A PREMIILOR:
7.1. Procedura de acordare a Premiilor Zilnice:
i. Premiile zilnice sunt cele descrise prin Art 6.1. lit a) din Regulament si vor fi acordate
prin tragere la sorti ce se vor efectua de catre Organizatori prin reprezentanti desemnati,
in prezenta unui notar public, utilizand un program computerizat specializat de extragere
aleatorie automata. Astfel, extragerile zilnice vor avea loc conform datelor stabilite prin
Tabel nr 1 – Extrageri Premii Zilnice, in fiecare zi, incepand cu data de 01 Octombrie 2019
pana pe data de 28 Octombrie 2019 (inclusiv).
ii.Orele extragerilor:
in zilele de luni ale promotiei (7, 14, 21 si 28 octombrie) extragerile pentru premii
zilnice vor avea loc intre ore 19:00 si 20:00.
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-

In zile marti-vineri ale promotiei extragerile pentru premii zilnice vor avea loc intre
orele 15:30 si 16:30.
- In zile sambata si duminica ale promotiei, extragerile pentru premii zilnice vor avea
loc intre orele 13:30 si 14:30
iii. La fiecare tragere la sorti participa doar seriile biletelor de pariu valide si inscrise in
Campanie de Participanti in ziua anterioara . Pentru o mai buna intelegere, se stabileste
ca pentru data de 01.10.2019, extragerea se raporteaza la biletele de pariu efectuate in
data de 30.09.2019, in intervalul orar 00:00:01 – 23:59:59 pentru Jucatorii S.I.R. si
intervalul orar 10/12:00:01 – 21/23:59:59 pentru Jucatorii SBG .
iv. Pentru fiecare interval de extragere zilnica din cadrul acestei Campanii se extrag 6
bilete, respectiv un castigator si 5 rezerve.
v. Pot fi maxim 2 castigatori de premii zilnice dintr-o localitate .
Concept „localitate”:

è Pentru bilete de pariu efectuate in cadrul Agentiilor SUPERBET, conceptul
“localitate” se raporteaza la localitatea unde s-a plasat biletul de pariu;
è Pentru bilete de pariu efectuate pe site.ul www.superbet.ro sau in aplicatie mobila
Superbet Sporturi, conceptul “localitate” se raporteaza la localitatea mentionata
de Jucator /participant, la momentul in care acesta si-a creat contul de joc

Nr crt

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Data Promotiei

30.09.2019
01.10.2019
02.10.2019
03.10.2019
04.10.2019
05.10.2019
06.10.2019
07.10.2019
08.10.2019
09.10.2019
10.10.2019
11.10.2019
12.10.2019
13.10.2019
14.10.2019
15.10.2019
16.10.2019
17.10.2019
18.10.2019
19.10.2019
20.10.2019
21.10.2019
22.10.2019

Data Extragerii la Bilete inscrise in
sorti
Campania
Premii Zilnice
Promotionala
(perioada)
01.10.2019
30.09.2019
02.10.2019
01.10.2019
03.10.2019
02.10.2019
04.10.2019
03.10.2019
05.10.2019
04.10.2019
06.10.2019
05.10.2019
07.10.2019
06.10.2019
08.10.2019
07.10.2019
09.10.2019
08.10.2019
10.10.2019
09.10.2019
11.10.2019
10.10.2019
12.10.2019
11.10.2019
13.10.2019
12.10.2019
14.10.2019
13.10.2019
15.10.2019
14.10.2019
16.10.2019
15.10.2019
17.10.2019
16.10.2019
18.10.2019
17.10.2019
19.10.2019
18.10.2019
20.10.2019
19.10.2019
21.10.2019
20.10.2019
22.10.2019
21.10.2019
23.10.2019
22.10.2019
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24.
25
26
27.
28.

23.10.2019
24.10.2019
25.10.2019
26.10.2019
27.10.2019

24.10.2019
25.10.2019
26.10.2019
27.10.2019
28.10.2019

23.10.2019
24.10.2019
25.10.2019
26.10.2019
27.10.2019
Tabel nr 1 – Extrageri Premii zilnice

7.2
Procedura de acordare a Premiilor saptamanale:
i.
Premiile saptamanale sunt cele descrise prin Art 6.2. lit b) din Regulament si vor fi
acordate prin trageri la sorti ce se vor efectua de catre Organizatori prin reprezentanti
desemnati in prezenta unui notar public, utilizand un program computerizat specializat de
extragere aleatorie automata.
ii.
Extragerile saptamanale vor avea loc in zilele de 07.10.2019, respectiv
14.10.2019 si 21.10.2019, intre orele 19:00 si 20:00, conform Tabelului nr 2 – Extrageri
Premii Saptamanale.
iii.
La fiecare tragere la sorti participa doar seriile biletelor de pariuri valide, inscrise in
campanie de Jucatori /Participanti in saptamana anterioara extragerii, adica biletele de
pariuri efectuate de Jucatori si validate de Organizatori in conditiile prezentului
Regulament. Pentru o mai buna intelegere, se exemplifica ca pentru data Extragerii din
data de 14.10.2019, participa biletele inscrise si validate efectuate de Participanti, in
perioada 07.10.2019- 13.10.2019, efectuate in intervalul orar 00:00:01 – 23:59:59
pentru Jucatorii S.I.R. si intervalul orar 10/12:00:01 – 21/23:59:59 pentru Jucatorii SBG
.
iv.
Pentru fiecare interval de extragere saptamanala din cadrul acestei Campanii se
extrag 6 bilete, respectiv un castigator si 5 rezerve.
v. Poate fi maxim 1 castigator de premii saptamanale per localitate.

Nr
crt

Saptamana Promotie

1.

Saptamana nr. 1

2.

Saptamana nr. 2

3.

Saptamana nr. 3

Perioada

Data Extragerii

Bilete inscrise
in
Campania
Promotionala
(perioada)
30.09.201907.10.2019
30.10.201906.10.2019
06.10.2019
07.10.201914.10.2019
07.10.201913.10.2019
13.10.2019
14.10.201921.10.2019
14.10.201920.10.2019
20.10.2019
Tabel nr 2 – Extrageri Premii Saptamanale
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7.3
Procedura de acordare a Premiului Mare:
i.
Tragerea la sorti pentru Premiul cel Mare, asa cum este stabilit prin Art 6.1. lit c)
din Regulament se va desfasura pe data de 28 Octombrie 2019 – intre orele 19:00 si
20:00, in prezenta unui notar public si a unei comisii de validare numita de Organizatori.
ii.
La tragerea la sorti pentru Premiul cel Mare, participa toate inscrierile valide din
toata Perioada Campaniei, asa cum este detaliat prin Tabelul nr 3 – Extragere Marele
Premiu,
iii. Pentru Premiul cel Mare din cadrul acestei Campanii se vor extrage 1(un) castigator si
5 rezerve .

Nr
crt

Perioada

Data
Extragerii

Bilete inscrise in Campania
Promotionala (perioada)

1.

30.09.2019-27.10.2019 (inclusiv)

28.10.2019 30.09.201927.10.2019(inclusiv)

Tabel nr 3 – Extragere Marele Premiu

7.4 Fiecare participant poate castiga un singur premiu din fiecare tip, si un castigator al
premiului saptamanal nu poate castiga si Premiului cel Mare.

a) un participant (numar de telefon asignat) care a castigat un premiu zilnic nu
mai poate castiga alt premiu zilnic, dar poate castiga un premiu saptamanal sau
premiul cel mare.
b) un participant (numar de telefon asignat) care a castigat un premiu saptamanal
nu mai poate castiga alt premiu saptamanal sau premiu cel mare.
7.5 Toti Castigatorii desemnati prin trageri la sorti vor fi verificati de către comisia de
validare, pentru a se constata dacă au fost respectate regulile prezentului Regulament.
7.6. Pentru ca un castigator sa fie considerat valid, acesta trebuie sa indeplineasca
cumulativ urmatoarele conditii:
ü biletul de pariu sport si live (si mix pentru jucatorii S.I.R.) este efectuat si inregistrat
in perioada Campaniei Promotionale;
ü valoarea minima a biletului de pariu este de 20 lei (Taxa inclusa) si cu o cota totala
a biletului minima de 1.50
ü Bilete stornate nu pot fi desemnate castigatoare. In cazul in care un bilet extras
castigator a fost stornat dupa insrierea la promotie, se va trece la validarea
urmatoarei reserve extrase.
ü In vederea ridicarii premiilor, cash, Castigatorii au obligatia de a se identifica in
cadrul Agentiei, prin prezentarea actului de identitate in original, si vor semna o
dispozitie de plata intocmita de S.B.G., reprezentand dovada platii premiului.
Suplimentar fata de Jucatorii Organizatorului S.I.R., jucatorii Organizatorului SBG
au obligatia de a comunica in Agentiile Superbet, biletele de pariu validate
necastigatoare. De asemenea, pentru Jucatorii Organizatorului S.I.R., biletul extras
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castigator trebuie sa existe in istoricul Jucatorului. De asemenea, pentru biletele
de pariu validate castigatoare pentru care Jucatorul a solicitat plata acestora
conform Procedura, Participantul isi asuma intreaga raspundere privind
completarea datelor pe verso,ul biletului de pariu, Organizatorii fiind exonerati de
orice raspundere.
ü Sa dea curs validarii efectuate de catre Organizatori, in termen de 48 de ore de la
extragere si contactare in vederea validarii .
7.7 Câştigătorii vor fi contactati telefonic, prin e-mail sau prin sms, Organizatorii putand sa
foloseasca oricare mijloc de comunicare dintre cele enumerate la Art. 5.
7.8 Lista câştigătorilor valida ( nume si prenume Castigator si premiul oferit) va fi
comunicată pe site-ul www.promotii.superbet.ro si in agentiile Superbet, precum si in alte
medii digitale sau tiparite de tipul retelelor de socializare (ex. Facebook) sau a Revistei
Pariorilor distribuita saptamanal in toata reteaua de agentii ale Organizatorului, în functie
de optiunea Organizatorilor.
7.9. Castigatorii au la dispozitie 5 zile calendaristice, incepand cu data demararii
procesului de validare de catre Organizatori, sa revendice premiul. In cazul in care acest
lucru nu se intampla, Organizatorii vor demara procedura de validare a rezervelor extrase
pentru premiul respectiv, in ordinea extragerii acestora. Daca niciuna dintre rezerve nu va
revendica premiul respectiv, acesta va ramane la dispozitia Organizatorilor.

ARTICOLUL 8 – CONDITII DE VALIDARE
8.1. Pentru ca un participant sa fie declarat castigator valid, trebuie sa indeplineasca
cumulativ urmatoarele conditii:
a) Dispozitiile prevazute la Capitolele 3, 4, 5 si 7 din Regulament;
b) sa fie de acord si sa respecte Regulamentul de Joc al Organizatorului/Organizatorilor si
Regulamentul Campaniei Promotionale.
ARTICOLUL 9 – ACORDAREA PREMIILOR SI PROCEDURA DE INMANARE A ACESTORA
9.1. Predarea premiului catre castigator se va face dupa verificarea elementelor de
identificare. In acest scop castigatorul va prezenta un act de identitate valabil
(buletin/carte de identitate, pasaport). In caz contrar, el îşi pierde dreptul la premiu şi se
apelează la cei de pe lista de rezerve.
9.2 Castigatorii au la dispozitie 2 modalitati de a intra in posesia premiilor:
1. Prin transfer bancar
2. Colectarea in CASH intr-o agentie Superbet, cu respectarea disciplinei financiare
privind plafonul de plati care poate fi efectuat de o persoana juridica catre o persoana
fizica.
9.3. Plata Premiului de catre Organizator, prin transfer bancar, se face in contul indicat de
Castigator, acesta din urma avand obligatia de a comunica catre Organizator, un extras
bancar.
9.4. Plata Premiului de catre Organizator, cash,se va face in cadrul Agentiilor Superbet,
situatie in care Castigatorul se va identifica cu un act de identitate valabil, in original. In
urma verificarii identitatii Jucatorului, Organizatorul si Castigatorul vor semna o dispozitie
de plata privind achitarea Premiului, conform Procesului Verbal de validare Castigatori.
9.5. De asemenea, Jucatorii/Participantii Organizatorului SBG vor prezenta si preda biletul
de pariu efectuat catre operatorii din cadrul Agentiilor Superbet. In situatia in care
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Jucatorul/Participantul castigator al unui premiu in cadrul acestei Campanii Promotionale
este castigator si in ceea ce priveste pariurile inscrise pe respectivul bilet, acesta poate
revendica valoarea castigului aferent evenimentelor inregistrate pe biletul de pariu, avand
obligatia de a face o copie de biletul de pariu, pe care o va prezenta , in situatia in care
este declarat castigator al oricarui premiu aferent Campaniei Promotionale.
9.6. Prin participarea la prezenta Campanie, Participantii/Castigatorii sunt de acord ca
numele, prenumele cat si eventualele fotografii sau filmari (care contin imaginea si/sau
vocea castigatorului), legate de momentul predarii premiului să poată fi folosite in scop
promotional si eventual sa fie publicate de Organizatori in diverse mijloace media, fără
plata unor compensatii materiale, fapt pentru care pot semna ( in functie de optiunea
castigatorului) acord de cedare privind folosirea celor de mai sus mentionate, in scopuri
publicitare.
9.7. Pentru acuratetea informatiilor si verificari ulterioare, toate convorbirile telefonice si
formularele electronice ce se vor derula intre Organizatori si potentialii castigatori pot fi
inregistrate.
9.8. In situatiile in care:
a) un potential castigator care completeaza la inscrierea in Campanie sau furnizeaza
la revendicare, informatii incomplete sau eronate; sau
b) un potential castigator nu revendica premiul in termenul acordat; sau
c) un potential castigator nu prezinta documentatia solicitata de catre Organizatori in
termenele acordate conform prezentului Regulament Oficial, sau
d) un potential castigator nu indeplineste orice alta conditie impusa de prezentul
Regulament Oficial,
premiul sau castigul acestuia va fi invalidat.
9.9. In caz de invalidare, Organizatorul isi rezerva dreptul de a oferi premiul participantilor
extrasi ca si rezerve, in ordinea in care au fost extrasi in lista de rezerve. In cazul in care
nici rezervele nu indeplinesc conditiile prezentului Regulament Oficial, premiul va ramane
la dispozitia Organizatorilor.
9.10 In cazul in care potentialul castigator declara in scris ca nu doreste ca datele sale sa
fie utilizate in activitati ulterioare de marketing direct realizate de Organizatori sau prin
agentii desemnate de acestia, acesta va fi validat conform procedurii prevazute in
prezentul Regulament Oficial, iar datele sale personale nu vor fi utilizate in activitati
ulterioare de marketing direct. .
9.11. Niciunul dintre premiile Campaniei acordate potrivit Regulamentului Oficial nu pot fi
inlocuite cu alte premii. In cazul refuzului unui castigator de a beneficia de premiul
castigat, asa cum este acesta descris in Regulamentul Oficial, acesta va pierde dreptul de
atribuire a premiului. Premiul respectiv se va atribui participantilor/jucatorilor extrasi ca
rezerve sau, dupa caz, va ramane la dispozitia Organizatorilor.
9.12. Premiile acordate in cadrul prezentei Campanii pot fi revendicate doar pe teritoriul
Romaniei.
9.13. Orice incercare de frauda va fi sanctionata cu neacordarea premiilor si sesizarea
organelor de cercetare penala.
ARTICOLUL 10 CONFIDENTIALITATEA DATELOR SI PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER
PERSONAL
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10.1. Superbet asigură, în condiţiile legii, păstrarea confidenţialităţii datelor cu caracter
personal ale Clientului și respectarea dreptului acestuia la protecţia vieţii private, în
privinţa prelucrării datelor cu caracter personal ale Clientului. Această obligaţie nu se
aplică în cazul informaţiilor dezvăluite deliberat de către Client unor părţi terţe. (Detalii se
regasesc in cadrul Anexei 1, ce cuprinde Declaratia de condidentialitate a Campaniei
privind protectia datelor cu caracter personal).
10.2. Participarea la aceasta Campanie prezuma cunoasterea Regulamentului si acordul
Participantului pentru clauzele acestuia, avand in vedere ca i s-a transmis un exemplar din
acest Regulament sau l-a gasit pe site-ul Organizatorului si nu a notificat Organizatorului
ca nu doreste sa participe la Campanie.
10.3. Participantilor la prezenta Campanie le sunt garantate drepturile prevazute de
Regulamentul (EU) 2016/679.
10.4. De asemenea, prin inscrierea in Campanie, Participantul declară că a citit prezentul
Regulament şi este de acord ca datele furnizate la înregistrare să fie colectate şi prelucrate
de Superbet (de utilizatorul siglei “Superbet”, atat pe retail cat si online) precum şi anumite
informaţii despre utilizator care servesc funcţionării şi dezvoltării serviciului
www.superbet.ro (de ex. informaţii privind computerul şi furnizorul de internet)

10.5. În cazul în care Câștigătorul își exprimă consimțământul explicit pentru a i se utiliza
imaginile pentru participarea la activitati de publicitate in vederea promovarii brandului
SUPERBET, acesta va fi de acord si va semna documentul prezentat in cadrul Anexei 2.
10.6. Pentru jucatorii deja existenti pe platforma online Superbet, pe pagina dedicata de
inregistare la Campanie va exista o mentiune prin care se va preciza ca, pentru acestia,
nu se va lua in considerare acordul de marketing de pe site-ul www.promotii.superbet.ro,
ramanand valabile acordurile de marketing din conturile de jucator.
10.7. Dezabonarea de la acordul de marketing va fi posibila in ori ce moment, prin
accesarea contului de participant la Campanie, prin debifare casutei corespunzatoare.
ARTICOLUL 11 – IMPOZITE SI TAXE
11.1 Se vor aplica prevederile Legii nr. 227/2015 – privind Codul Fiscal.
11.2. Veniturile sub formă de premii se impun, prin reținerea la sursă, cu o cotă de 10%
aplicată asupra venitului net realizat din fiecare premiu.
ARTICOLUL 12 - LITIGII – RECLAMATII
12.1. Eventualele sesizari legate de derularea Campaniei se vor putea transmite la adresa
de e-mail: suport@superbet.ro sau la Infoline 1226 - tarif 0.20 euro +T.V.A. per min,
disponibil Non-Stop 24/7, pe intreaga durata a Campaniei. In cazul unor eventuale litigii
aparute intre Organizatori si participantii la Campanie, acestea vor fi solutionate pe cale
amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate in
litigiu se vor adresa spre solutionare instantelor judecatoresti competente romane.
12.2. Prin participarea la aceasta Campanie, Participantul declara pe proprie raspundere
ca are impliniti 18 ani, ca a citit, a inteles si este pe deplin de acord cu dispozitiile
prezentului Regulament al Campaniei Promotionale.
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ARTICOLUL 13 – DISPOZITII FINALE
13.1. Organizatorii sunt indreptatiti sa ia masuri necesare in caz de tentativa de frauda. In
cazul in care sunt identificate persoane care au influentat sau care au facilitat castigarea
de premii, Organizatorii au dreptul de a cere urmarirea in instanta a respectivelor
persoane, pe baza dovezilor existente.
13.2. Daca o situatie de forta majora impiedica sau intarzie total sau partial continuarea
Campaniei, Organizatorii vor fi exonerati de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor lor
pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata. Pentru scopul
acestui Regulament, forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat,
remediat sau prevazut de catre Organizatori.
13..3. Prezentul Regulament se notifică catre Oficiul National pentru Jocuri de Noroc in
varianta semnata si agreata de Organizatori.

Prezentul Regulament se comunica catre Oficiul National pentru Jocuri de Noroc, si a fost
semnat in 4(patru) exemplare in original, cu aceeaşi valoare juridica fiecare, astazi 26
Septembrie 2019.

ORGANIZATORII

SUPERBET BETTING & GAMING SA

SUPERBET INTERACTIVE (Romania) Ltd

Prin Lavinia TIRSOAGA – Imputernicit

Prin Lavinia Tirsoaga – Imputernicit

Anexa 1
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CONFIDENȚIALITATEA PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

SUPERBET INTERACTIVE (ROMANIA) LTD si SUPERBET BETTING & GAMING S.A. vă
respectă dreptul la confidențialitate și sunt dedicate protejării datelor dumneavoastră cu
caracter personal și folosirii corespunzătoare a acestor date.
SUPERBET INTERACTIVE (ROMANIA) LTD si SUPERBET BETTING & GAMING S.A vă
prelucrează datele cu caracter personal în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679
privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter
personal şi privind libera circulaţie a acestor date.

Scopul prelucrării datelor cu caracter personal furnizate pentru participarea la
Campania „Castiguri de Campion la Superbet”

è Înscrierea participanților la Campania “Castiguri de Campion la Superbet”
è Îndeplinirea obligației legale de a anunța public numele câștigătorilor și premiile
acordate după extragere dar și ulterior, pe site-ul Organizatorului și anume
www.promotii.superbet.ro si pe pagina de Facebook Superbet.
è Fotografierea
câștigătorului
și
publicarea
pozelor
pe
site-ul
www.promotii.superbet.ro și pe pagina Facebook Superbet (în baza
consimțământului explicit al acestuia)
è Abonarea la newsletter-ul Organizatorului(doar în baza consimțământului
Participantului)
è Trimiterea ulterioară de informații periodice despre promoțiile, ofertele și
prezentările de produse ale Organizatorului (doar în baza consimțământului
Participantului)
Consimțământul privind prelucrarea datelor cu caracter personal:

è Organizatorii garantează tuturor Participanților că datele personale procesate cu
prilejul Campaniei “Castiguri de Campion la Superbet” vor fi utilizate doar în scopul
obligațiilor legale și în baza consimțământului Participanților
è Consimțământul oferit de Participant va fi utilizat întocmai pentru scopul
determinat
è Consimțământul oferit de către Participant în scop de marketing direct doar în cazul
bifării căsuței din contul de Participant
è În cazul în care Participantul își oferă consimțământul în scopul de marketing,
ulterior acesta va avea posibilitatea de dezabonare de la serviciile Organizatorului,
prin accesarea contului de Participant si debifarea casutei corespnzatoare
è În cazul în care Câștigătorul își exprimă consimțământul pentru a fi fotografiat în
scopul publicării pe site-ul Organizatorului, aceste poze pot fi păstrate pe
www.promotii.superbet.ro pentru o perioadă de 12 luni
è Participarea la Campania “Castiguri de Campion la Superbet” nu este condiționată
de oferirea consimțământului în scop de marketing
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În calitate de Participant și totodată de persoană vizată ale cărui date sunt prelucrate în
mod direct aveți următoarele drepturi în baza GDPR:
-

-

-

-

-

Dreptul de acces: Participantul poate afla dacă Organizatorul prelucrează sau nu
datele cu caracter personal care îl privesc iar, în caz afirmativ, asigurarea accesului
la datele respective și la informații privind modalitatea în care sunt prelucrate de
Organizator;
Dreptul la portabilitatea datelor: la cerere, datele Participantului pot fi transmise
direct unui alt operator;
Dreptul la opoziție: posibilitatea de opunere, din motive legate de situația
particulară în care vă aflați, a prelucrării de date cu caracter personal. (atunci când
prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop promovarea de
produse/servicii, Participantul are dreptul de a se opune în orice moment);
Dreptul la rectificare: în cazul în care Participantul constatată o neconcordanță
referitoare la datele personale care îl privesc, și corectarea/rectificarea
acestora, fară întârzieri
nejustificate, în baza unei solicitări;
Dreptul la ștergerea datelor ("dreptul de a fi uitat"): în anumite condiții,
Organizatorul va șterge complet datele cu caracter personal ale Participantului,
fărăîntârzieri nejustificate;
Dreptul la restricționarea prelucrării: în anumite condiții, Participantul are
dreptul de a obține din partea Organizatorului restricționarea prelucrării, în baza
unei solicitări.

Toate aceste drepturi și/sau retragerea consimțământului pot să fie exercitate printro cerere transmisă la adresa de e-mail: drepturile.tale@superbet.ro

Detalii suplimentare referitoare la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal le regăsiți
pe pagina www.promotii.superbet.ro
Plângeri referitoare la prelucrarea datelor personale pot fi adresate direct Autorității
Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor de
judecată.
Datele furnizate de către participanți nu vor fi difuzate către terți.
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Anexa 2
Acord pentru utilizarea fotografiilor si/sau filmarilor
Între
SUPERBET INTERACTIVE (ROMANIA) LTD, persoana juridica malteza, cu sediul social in Str.
Abate Rigord 75, Level G (Office 1/5597), Quantum House, Ta’Xbiex 1120, Malta,
inregistrata cu numarul C75273, inregistrata la Biroul Comisarului pentru Protectia
Datelor din Malta, in calitate de Organizator de jocuri de noroc la distanta, conform Licentei
pentru organizarea jocurilor de noroc seria L1160659W000328, reprezentata prin Lavinia
TIRSOAGA – Imputernicit, denumita in continuare “S.I.R.”
şi
SUPERBET BETTING & GAMING S.A., persoana juridica romana, cu sediul social in
Romania, Municipiul Bucuresti, Str. Buzesti, nr.75-77, et.2, Camera 5, sector 1, CUI: RO
30091981 numãr de ordine la Registrul Comerţului J40/11902/29.09.2015,
reprezentata prin Lavinia Tirsoaga - Imputernicit, in calitate de Organizator de jocuri de
noroc – pariuri in cota fixa, conform Licentei seria RO3229L001332, denumita in
continuare “S.B.G.”

Și
_______________________________( nume si prenume)
[

] /[

] /[

] ( data nasterii)

denumită în continuare "Persoana fotografiată"
Obiect

Nume, Prenume, varsta si Imagini fotografice/Video ale persoanei fotografiate, colectate
la data____________
Utilizarea prevăzută:
Participarea la activitati de publicitate in vederea promovarii BRANDULUI SUPERBET,
inclusiv, dar fara a se limita la aparitii TV, aparitii in retele de socializare, aparitii in presa,
pe site-ul Organizatorului si orice alte evenimente si activitati ale Organizatorului. In acest
sens, Participantul, declara pe proprie raspundere ca este de acord cu filmarile efectuate
de Organizatorii Campaniei, respectiv cu difuzarea imaginii sale, vocii, in timpul si/sau
dupa terminarea Campaniei Promotionale.
Declar:

Subsemnatul, prin prezenta, declara ca a citit și inteles Declaratia de Confidentialitate si
își exprimă consimțământul cu privire la utilizarea (neremunerată) a datelor sale personale
(inclusiv imaginea foto/video) în scopurile descrise mai sus. Utilizarea imaginilor
fotografice în alte scopuri decât cele descrise mai sus sau pentru comercializarea prin
transferul imaginilor către terți este interzisă.
Anexat Declaratia de Confidentialiate, disponibila si pe pagina www.promotii.superbet.ro l
Data

Semnătura
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