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        REGULAMENT CONCURS FACEBOOK 

“UBC Friendship Day” 

 

1. Organizatorul Concursului 

 

Organizatorul concursului „UBC Friendship Day” este ATTRIUS DEVELOPMENTS SRL, o 

societate înființată conform legilor române, cu sediul social în: Mun. Iași, Str. Palas nr 7 A, CL A1, 

etaj 2 A.b-28, jud Iași, nr. înreg. reg. comerțului: J22/488/2017, cod fiscal: RO37160477, contul 

RO97 RNCB 0175 1539 2652 0001, deschis la BCR Iași, Punct de lucru Timisoara, Str. Aristide 

Demetriade nr.1, reprezentată prin Emilian-Gabriel Grosu în calitate de Administrator, denumită în 

continuare Organizator. 

 

2. Perioada de desfăşurare a concursului: 

Concursul ”UBC Friendship Day” începe în data de 27 iulie 2018, ora 17.00 și durează până în data 

de 30 iulie 2018, ora 16:00. 

 

3. Dreptul de participare 

Participanții la concursul ”UBC Friendship Day” trebuie să fie angajații uneia dintre firmele chiriașe 

ale clădirilor de birouri UBC 1 si UBC 2 Timisoara. 

Participarea la acest concurs implică acceptarea prevederilor prezentului regulament. 

Nu au drept de participare la acest concurs următoarele persoane: angajaţii Attrius Developments 

S.R.L., angajaţii si administratorii firmelor care administrează sau utilizeaza spatii in cadrul Iulius 

Mall Timisoara și Light Cleaning, Desko Security, angajaţii firmelor implicate în organizarea acestei 

promoţii, precum şi membrii familiilor acestora.  

Organizatorul concursului este absolvit de orice răspundere decurgând din acordarea premiului 

respectiv, precum si de plata oricăror daune sau pretenții de orice natură legate de premiul 

respectiv. 
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4. Mecanismul Concursului 

Concursul se desfășoară pe pagina de facebook United Business Center Timisoara care poate fi 

accesată la link-ul: https://www.facebook.com/ubctimisoara/ 

Pentru a participa la concursul ”UBC Friendship Day” trebuie să îndeplinești următoarele condiții 

cumulativ: 

a. Să ai un cont valid de facebook 

b. Să fii fan pe facebook United Business Center Timisoara 

c. Să ne lași un comentariu la postarea de concurs de pe pagina de facebook United Business 

Center Timisoara (https://www.facebook.com/ubctimisoara/), în care să-i dai tag unui prieten. 

d. Pe data de 30 iulie, la ora 16.00 concursul UBC Friendship Day se încheie și câstigătorii vor fi 

desemnați prin aplicatia Random.org. 

e. Câștigătorii vor primi un voucher pentru ei si pentru prietenul căruia i-au dat tag în postarea de 

la concurs. 

 

5. Premiile 

Premiile constau in 10 vouchere Cinema City la cinematograful Cinema City Iulius Mall Timisoara, 

situat în incinta Iulius Mall Timisoara. Valoarea unui voucher este de 27 lei și este valabil până la 

18 august 2018. 

Valoarea totală a premiilor oferite în cadrul concursului UBC Friendship Day este de 540 lei. 

Premiile se vor ridica de la Centrele Info din cadrul cladirilor de birouri United Business Center 

Timisoara în urma completării unui proces verbal de predare-primire. 

Atenție!! 

*Se acordă doua vouchere către un singur câștigător. 

*Nu vor fi luate în considerare comentariile de la participanții care nu îndeplinesc calitatea de angajat 

a uneia dintre firmele chiriașe din cadrul United Business Center Timisoara. 

*La ridicarea premiilor câștigătorii trebuie să facă dovada statutului de angajat a uneia dintre firmele 

chiriașe din cadrul United Business Center Timisoara prezentând la recepție cardul partener și/sau 

legitimația de serviciu. În cazul în care câștigătorii concursului UBC Friendship Day nu pot prezenta 

cardul partener și/sau legitimația de serviciu, Organizatorul își rezervă dreptul de a nu preda premiul 

către respectivul câștigător. 

https://www.facebook.com/ubctimisoara/
https://www.facebook.com/ubctimisoara/
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În cazul refuzului scris al câştigătorului de a beneficia de premiu ori nerevendicarea premiului în 

termen de 10 (zece) zile calendaristice de la anunţarea lui, câştigătorul respectiv va pierde dreptul 

de atribuire a premiului. 

 

6. Limitarea răspunderii 

Organizatorul nu îşi asumă responsabilitatea pentru: 

- erori cauzate de întreruperea conexiunii la Internet a participanţilor în timpul cât aceştia sunt 

pe pagina de Facebook https://www.facebook.com/ubctimisoara/  

- erori cauzate de folosirea incorectă a computerului utilizat de participant (întreruperea 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 voinţă a 

tehnologiei de către participant în scopul de a manipula rezultatele concursului); 

- erori cauzate de întreruperea neaşteptată a serviciului de hosting al site-ului, erori de server 

ce conduc la disfuncţionalităţi ale pagini https://www.facebook.com/ubctimisoara/ 

 

7. Regulamentul Oficial 

Regulamentul de participare este disponibil, în mod gratuit, oricărui solicitant la Centrele 

Informaționale din cadrul Clădirilor de birouri United Business Center Timisoara. 

 

8. Prelucrarea datelor cu caracter personal 

Prin inscrierea la concursul cu premii organizat de ATTRIUS DEVELOPMENTS S.R.L. pentru 

cladirile United Business Center Timisoara, participanţii declară expres că sunt de acord cu 

regulamentul campaniilor şi ca datele lor personale să fie prelucrate şi să intre în baza de date a 

ATTRIUS DEVELPMENTS S.R.L, pe perioada desfasurarii concursului. 

Tuturor participanţilor la concurs le sunt garantate drepturile în conformitate cu Regulamentul. 

Prelucrarea datelor cu caracter personal se va face de către ATTRIUS DEVELOPMENTS S.R.L. în 

conformitate cu Regulamentul, notificarea prelucrării acestor date fiind înregistrată în registrul de 

evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal sub nr. 6568 la Autoritatea Naţională de 

Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. 

Scopurile pentru care sunt solicitate datele personale ale Participantilor sunt legate strict de 

identificarea si validarea castigatorilor, ca de exemplu: 

https://www.facebook.com/ubctimisoara/
https://www.facebook.com/ubctimisoara/


 

 

 

 

 

SC Attrius Developments SRL 
Strada Palas, Nr. 7A, clădirea A1, et. 2,  
biroul A.b-28, Iași, Judeţ Iaşi 
 
 
J22/488/2017 RO37160477 
Capital social: 220 RON 
 
T +40 232 208 800 (825) | F +40 232 211 821 
E office@attrius.ro 
www.attrius.ro 

page 4 / 5 

• Nume, Prenume: verificarea identității participantului/câștigătorului concursului, 

confirmarea ridicării premiului câștigat (dacă este cazul) și îndeplinirea obligațiilor legale 

financiare/fiscale. 

Temeiul prelucrarii este constituit de consimtamantul exprimat de participant, regulamentul 

concursului si prevederile legale aplicabile. 

Pentru câștigătorii concursului sunt colectate numele, prenumele și semnături pe procesele 

verbale de preluare a premiilor, în scopul de a se confirma ridicarea premiului și identitatea 

câștigătorului, pentru îndeplinirea obligațiilor financiare, fiscale care revin companiei ATTRIUS 

DEVELOPMENTS S.R.L. . Aceste date sunt colectate prin intermediul Asistentelor relații cu publicul 

de la Centrele Informaționale, care predau premiile, ajungând ulterior în departamentul 

Contabilitate, unde sunt stocate conform legislației fiscale și vor fi arhivate în conformitate cu 

prevederile legale aplicabile. Participanții și câștigătorii au la dispoziție informații asupra colectării 

și utilizării datelor și la punctul „Prelucrarea datelor personale” din prezentul regulament al  

concursului. 

Fiecare participant are dreptul de a solicita excluderea din baza de date, scriind pe adresa Attrius 

Developments SRL, Timișoara, str. Demetriade nr. 1, Centrul Comercial Iulius Mall Timișoara – 

Centrul Informational, cod poştal 300088, în atenţia Departamentului Marketing. 

La cererea participanţilor adresată în scris, Organizatorul se obligă, în funcţie de solicitare: 

a) să confirme solicitantului dacă prelucrează sau nu datele sale personale, în mod gratuit, 

pentru o solicitare pe an; 

b) să rectifice, actualizeze, blocheze, şteargă sau să transforme în date anonime, în mod gratuit, 

datele a căror prelucrare nu este conformă cu dispoziţiile legislației privind protecţia persoanelor 

cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi liberă circulaţie a acestor date; 

c) să înceteze prelucrarea datelor personale ale solicitantului; 

d) sa respecte toate drepturile solicitantului prevazute de catre legislatia aplicabila din domeniul 

protectiei persoanelor fizice cu privire la prelucrarea de date cu caracter personal. 

 

9. Soluţionarea litigiilor 

În cazul unor potenţiale litigii apărute între Organizator şi participanţii la Campanie, acestea vor fi 

soluţionate pe cale amiabilă. Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părţile 

implicate în litigiu vor înainta litigiu spre soluţionare instanţelor competente române. 
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10. Încetarea concursului 

Concursul poate înceta numai în cazul apariţiei unui eveniment ce constituie Forţă Majoră sau în 

cazul imposibilităţii Organizatorului, din motive independente de voinţa sa, de a continua prezentul 

Concurs. 

 


