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REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOȚIONALE 

„Joci. CA SĂ Câștigi” 

- campanie promoțională pentru consumatori - 

Perioada campaniei: 30.05.2022 – 15.08.2022 

 

SECȚIUNEA 1. ORGANIZATORUL ȘI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI 

1.1. Campania promoțională „Joci. CA SĂ Câștigi” (denumită în continuare „Campania”) este 

organizată și desfășurată de LIZIERA DE LAC RESIDENCES S.R.L., o societate cu răspundere 

limitată română, cu sediul în strada Sat Domnești, Comuna Domnești, Str. Comerțului, Nr. 13A, 

Camera 7, în cadrul Complexului West Park, Clădirea Fashion House, Etaj 1, Județul Ilfov, România, 

având codul unic de înregistrare 27408061, atribut fiscal RO, înregistrată la Oficiul Registrului 

Comerțului sub numărul J23/5776/2018, telefon 0213162247, fax 0213162248, e-mail 

office@lizieradelac.ro (denumită în continuare „Organizatorul” sau „Liziera de Lac”), Campania 

fiind organizată de Liziera de Lac prin intermediul agenției VRAI COMMUNICATIONS S.R.L., cu 

sediul în București Sectorul 5, Strada Fabrica de Chibrituri, Nr. 17-21, Lot 2, Corp C1, Etaj 6, Ap. 42, 

înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/10916/2018, având cod unic de înregistrare 

39688445 (denumită în continuare „Vrai Communication” sau „Agenția” sau „Împuterniciții”). 

1.2. Campania se va derula conform prevederilor prezentului regulament oficial, pe care participanții la 

Campanie au obligația să îl respecte (denumit în continuare „Regulamentul Oficial”). 

1.3. Regulamentul Oficial al Campaniei este întocmit și va fi făcut public conform legislației aplicabile, 

fiind disponibil în mod gratuit oricărui solicitant, în oricare dintre următoarele modalități: 

• accesând site-ul https://www.lizieradelac.ro/play, în secțiunea dedicată Campaniei (accesibil 

și de pe mobil sau tabletă) sau 

• printr-o solicitare scrisă trimisă în atenția Organizatorului, la sediul acestuia din strada Sat 

Domnești, Comuna Domnești, Str. Comerțului, Nr. 13A, Camera 7, în cadrul Complexului West 

Park, Clădirea Fashion House, Etaj 1, Județul Ilfov, pe toată durata de desfășurare a 

Campaniei. 

1.4. Potrivit deciziei Organizatorului, Campania poate fi mediatizată în scopul informării publicului, inclusiv 

prin intermediul unor materiale publicitare și/sau cu rol informativ. Informațiile pe care astfel de 

materiale le conțin vor fi interpretate în conformitate cu și completate cu prevederile prezentului 

Regulament Oficial.  

1.5. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica și/sau completa prezentul Regulament Oficial, inclusiv 

dreptul de a suspenda, înceta, întrerupe, scurta și/sau prelungi durata, pe parcursul desfășurării 

Campaniei, oricând, prin întocmirea unor acte adiționale, urmând ca astfel de modificări să intre în 

vigoare în ziua următoare aducerii la cunoștința publicului a modificărilor intervenite, prin publicarea 

pe site-ul https://www.lizieradelac.ro/play, în secțiunea dedicată Campaniei (accesibil și de pe mobil 

sau tabletă). 

 

SECȚIUNEA 2. TEMEIUL LEGAL 

2.1 Campania este organizată în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 99/2000 privind 

comercializarea produselor și serviciilor pe piață. 

 

SECȚIUNEA 3. LOCUL DE DESFĂȘURARE A CAMPANIEI ȘI PERIOADA CAMPANIEI 

3.1 Campania este organizată și se desfășoară pe întreg teritoriul României, exclusiv prin intermediul 

website-ului https://www.lizieradelac.ro/play, în secțiunea dedicată Campaniei, (denumit în 

continuare „Site-ul Campaniei”). 
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3.2 Campania este organizată în perioada 30.05.2022 (ora 00.00.01, ora României) – 15.08.2022 (ora 

23.59.59, inclusiv, ora României) (denumită în continuare „Perioada Campaniei”). 

3.3 Campania se va desfășura în conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial. Prin 

participarea la această Campanie, participanții sunt de acord să respecte și să se conformeze tuturor 

prevederilor, termenilor și condițiilor prezentului Regulament Oficial. 

 

SECȚIUNEA 4. DREPTUL DE PARTICIPARE 

4.1 Campania este adresată tuturor persoanelor fizice, cetățeni români sau străini, cu domiciliul sau 

reședința în România, cu capacitate de exercițiu deplină, cu vârsta minimă de 18 ani, împliniți până 

la data începerii Campaniei, care respectă termenii și condițiile prezentului Regulament Oficial 

(denumite în continuare individual „Participant” și colectiv „Participanți”).  

4.2 La această Campanie nu au dreptul să participe persoanele fizice autorizate, persoane juridice sau 

entități fără personalitate juridică, angajații Organizatorului, ai Agenției sau ai celorlalte societăți 

implicate în organizarea Campaniei, după caz, respectiv membrii de familie ai acestora (însemnând 

copii, părinți, soț/soție, frate/soră). 

4.3 Participarea la această Campanie implică cunoașterea și acceptarea integrală, expresă și 

neechivocă de către Participanți a prezentului Regulament Oficial. 

 

SECȚIUNEA 5. PREMIILE CAMPANIEI PROMOȚIONALE 

5.1 În cadrul Campaniei este oferit, prin tragere la sorți, următorul premiu (denumit în continuare 

„Premiul”), conform prezentului Regulament Oficial: 

Premiu Cantitate 

Valoare unitara 

(RON) – TVA 

inclus 

Valoare totala 

(RON) – TVA 

inclus 

Casă tip RH (Row House) situată în 

complexul rezidențial „Liziera de Lac” și 

premiu în bani 

1 

valoarea casei tip RH 

este în sumă de 

626.458 lei inclusiv 

TVA 

valoarea premiului în 

bani este de 69.540 

lei 

695.998 lei 

Total 1  695.998 lei 

 

5.2 Valoarea comercială totală a Premiului este de 695.998 lei (TVA inclus), din care 626.458 lei inclusiv 

TVA reprezentând valoarea Casei tip RH și 69.540 lei reprezentând valoarea premiului în bani. 

5.3 Specificațiile Premiului: 

Casă tip RH (Row House) și premiu în bani în valoare totală de 626.458 lei (TVA inclus):  

• Casa ce face obiectul Premiului va fi situată în complexul rezidențial „Liziera de Lac” aflat în 

comuna Frumușani, județul Călărași; 

• Casa are / va avea următoarele caracteristici:  

o Suprafață utilă: 82 mp; 

o Suprafață construită: 107 mp; 

o Amprentă sol: 64 mp; 

o Terasă: 8 mp; 
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o Număr camere: 3; 

o Locuri parcare: 1; 

o Suprafață curte: 86 mp - 88 mp. 

• Valoarea casei nu poate fi preschimbată în bani; 

• Premiul în bani este în sumă de 69.540 lei. 

5.4 Organizatorul nu își asumă răspunderea pentru situațiile în care, din motive ce țin de persoana 

câștigătorului sau localizarea acestuia, acesta din urmă nu poate beneficia/nu beneficiază efectiv de 

Premiul câștigat. 

5.5 Câștigătorul Premiului oferit în cadrul acestei Campanii nu are dreptul de a primi contravaloarea în 

bani a Premiului sau schimbarea Premiului cu alte bunuri sau servicii și nici să solicite schimbarea 

parametrilor / caracteristicilor Premiului.  

5.6 Participanților la Campanie nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli directe sau indirecte 

suplimentare, cu excepția cheltuielilor normale de desfășurare a Campaniei (de exemplu prețul 

serviciilor de internet necesare în vederea accesării Site-ului Campaniei). 

5.7 Imaginile Premiului folosite pe materialele de promovare a Campaniei sunt exclusiv cu titlu de 

prezentare. 

5.8 Participanții la Campanie agreează și înțeleg că partea în bani a Premiului în sumă de 69.540 lei va 

fi reținută din Premiu, în vederea achitării impozitului aferent veniturilor din premii, datorat în 

conformitate cu dispozițiile art. 110 din Codul fiscal și nu va fi plătită efectiv căștigătorului. 

 

SECȚIUNEA 6. MECANISMUL CAMPANIEI 

6.1 Pentru participarea și înscrierea valabilă în Campanie și pentru a avea șansa de a câștiga Premiul 

acordat de către Organizator în cadrul prezentei Campanii, participanții trebuie să respecte următorul 

mecanism: 

a) Să acceseze Site-ul Campaniei oricând în Perioada Campaniei și să se înscrie în Campanie, 

accesând formularul de înregistrare în Campanie completând în mod corect și complet datele 

de conectare la contul personal de Facebook sau Google (username și parola), completarea 

acestor date fiind obligatorie pentru accesarea jocului și valabilitatea înscrierii în Campanie. 

b) Ulterior înregistrării pe Site-ul Campaniei, să se conecteze folosind contul de Facebook sau 

Google utilizat la înregistrarea pe Site-ul Campaniei, pentru a juca jocul on-line Joci.CA SĂ 

Câștigi (denumit în continuare „Jocul”) accesibil din Site-ul Campaniei, respectiv pe pagina 

https://www.lizieradelac.ro/play. 

c) Să joace Jocul, accesibil din Site-ul Campaniei, respectiv pe pagina 

https://www.lizieradelac.ro/play. Evidența scorului înregistrat în Joc și respectiv a progresului 

în Joc se ține pe baza conectării în pagina Jocului, respectiv https://www.lizieradelac.ro/play, 

prin conectarea cu contul de Facebook sau Google utilizat la înregistrarea pe Site-ul 

Campaniei.  

Pentru evitarea oricărei neînțelegeri, evidența scorului înregistrat în Joc și respectiv a 

progresului în Joc se realizează strict sub condiția conectării în pagina Jocului, respectiv 

https://www.lizieradelac.ro/play, prin conectarea cu contul de Facebook sau Google utilizat la 

înregistrarea pe Site-ul Campaniei. Participanții care au înregistrat în Joc primele zece (10) 

cele mai mari scoruri la sfârșitul Campaniei, respectiv pe 15.08.2022 (ora 23.59.59, inclusiv, 

ora României) vor fi înscriși automat pentru tragere la sorți pentru a câștiga Premiul. 

Pentru evitarea oricărei confuzii, pentru tragerea la sorți în vederea desemnării câștigătorului 

Premiului, vor fi selectați zece dintre participanții la Campanie, anume acei participanți care au 

înregistrat primele zece (10) cele mai mari scoruri în Joc, până la sfârșitul Campaniei. 
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d) Pe data de 18.08.2022, Organizatorul va realiza tragerea la sorți pentru a desemna dintre 

participanții care au primele zece (10) cele mai mari scoruri în Joc la sfârșitul Campaniei, care 

dintre aceștia este câștigătorul Premiului. 

6.2 Înscrierea pe Site-ul Campaniei se va face după cum urmează: 

a) Înainte de a putea trimite formularul și de a se putea înscrie în Campanie, Participantului i se 

va solicita să confirme că are vârsta minimă de 18 ani, împliniți până la data începerii 

Campaniei, că a citit, a înțeles și este de acord cu Regulamentul Oficial al Campaniei și că a 

citit și a înțeles Informarea privind prelucrarea datelor cu caracter personal prin bifarea 

căsuțelor obligatorii corespunzătoare, după cum urmează: 

o „Confirm că am peste 18 ani, am citit, am înțeles și sunt de acord cu Regulamentul 

Oficial al Campaniei promoționale.” 

o „Confirm ca am citit și am înțeles Informarea privind prelucrarea datelor cu caracter 

personal inclusă în Anexa 1 a Regulamentului Campaniei.” 

b) Pentru a putea accesa Jocul și respectiv pentru a putea acumula puncte în Joc, Participantul 

trebuie să se conecteze folosind contul de Facebook sau Google utilizat la înregistrarea pe 

Site-ul Campaniei, accesând pe pagina https://www.lizieradelac.ro/play; 

6.3 Înscrierea este valabilă doar dacă Participantul a primit mesajul de răspuns prin intermediul Site-ului 

Campaniei, care confirmă înscrierea. 

6.4 Înscrierea în Campanie cu informații / date false sau incorecte / incomplete poate duce la 

imposibilitatea de înscriere și participare în Campanie sau la imposibilitatea contactării în caz de 

câștig, precum și la invalidarea participării și neacordarea Premiului câștigat. 

6.5 După înregistrarea în Campanie prin intermediul Site-ului Campaniei, Participantul va primi în scurt 

timp un mesaj de confirmare a înscrierii prin intermediul unui mesaj pop-up. Mesajul va fi afișat pe 

Site-ul Campaniei, după fiecare înscriere. 

6.6 În cazul în care Organizatorul consideră în mod întemeiat că o anumită participare nu a respectat 

toate condițiile Regulamentului Oficial, are dreptul de a o anula, fără a anunța în prealabil 

Participantul respectiv. 

6.7 Nu vor fi valide și în consecință nu vor fi luate în considerare înscrierile în Campanie prin intermediul 

Site-ului Campaniei, transmise în următoarele condiții: 

• făcute în afara Perioadei Campaniei, astfel cum a fost definită la Secțiunea 3; 

• dacă participanții se înscriu în Campanie și se conectează la Joc prin intermediul unor conturi 

de Facebook sau Google care conțin date eronate, date incomplete, care nu au asociate 

adrese de mail care să corespundă Participanților,  

• dacă înscrierile au fost efectuate prin fraudă sau prin oricare alte modalități și/sau echipamente 

electronice și/sau software, altele decât cele legale și/sau indicate de către Organizator, ori au 

fost efectuate cu nerespectarea oricăreia dintre condițiile și termenii Regulamentului Oficial; 

• dacă participanții s-au folosit de orice fel de programe / aplicații / extensii de browser / software 

și/sau orice alte mijloace informatice, altele decât cele necesare pentru funcționarea și 

accesarea normală a Jocului, pentru a accesa Jocul, pentru a crește scorul în Joc sau pentru 

a influența în orice fel rezultatul Jocului.  

6.8 Jocul este intenționat a fi jucat pe baza priceperii și îndemânării proprii a participanților. Orice 

încercare de fraudare a Jocului și orice folosire a oricărui programe / aplicații / extensii de browser / 

software și/sau oricăror alte mijloace informatice, altele decât cele necesare pentru funcționarea și 

accesarea normală a Jocului conduce la eliminarea participantului din Campanie și descalificarea 

acestuia de la câștigarea Premiului. 

6.9 Organizatorul își rezervă dreptul de a verifica oricând, până la acordarea efectiva a Premiului, 

validitatea datelor folosite pentru înscrierea în Campanie, inclusiv a numărului de telefon mobil 

https://www.lizieradelac.ro/play
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asociat contului de Facebook sau Google utilizat pentru înscrierea în Campanie. 

6.10 Organizatorul își rezervă dreptul de a verifica oricând, până la acordarea efectiva a Premiului, că 

participanții au jucat Jocul în mod corect, fără a încerca fraudarea / eludarea regulilor Jocului. 

6.11 După data limită de înscriere și participare la Campanie (15.08.2022, ora 23.59.59, inclusiv, ora 

României), nu va mai fi înregistrat niciun scor adițional în Joc. 

6.12 Pentru identificarea participanților care au înregistrat primele zece (10) cele mai mari scoruri în Joc, 

vor fi avute în vedere clasamentele și respectiv scorurile participanților din data de 15.08.2022, ora 

23.59.59, inclusiv, ora României. 

6.13 Organizatorul își rezervă dreptul de a întreprinde verificări în baza de date a Campaniei pentru a 

preveni eventuale tentative de fraudă și de a anula înscrierile considerate frauduloase sau care nu 

respectă Regulamentul Oficial, fără a avea obligația de a efectua verificări extinse sau suplimentare 

ori de a anunța participanții care se regăsesc în astfel de situații. 

 

 SECȚIUNEA 7. DESEMNAREA CASTIGATORILOR SI ACORDAREA PREMIILOR  

7.1 Premiul Campaniei se va acorda prin intermediul unei trageri la sorți, organizată în data de 

18.08.2022. 

7.2 Tragerea la sorți pentru Premiul oferit în cadrul Campaniei se va realiza prin intermediul unui sistem 

electronic securizat de extragere, mai exact presupune folosirea unui program de calculator cu 

distribuire și extragere aleatorie, care va selecta Câștigătorul și rezervele dintr-o bază de date ce 

conține datele celor zece (10) participanți, valabil înscriși în Campanie conform Regulamentului 

Oficial, care au înregistrat primele zece (10) cele mai mari scoruri în Joc la sfârșitul Campaniei potrivit 

Regulamentului Oficial. 

7.3 Tragerea la sorți se va realiza în prezența unei comisii, formată din reprezentanți ai Organizatorului 

și/sau ai Agenției, în București (membrii comisiei vor putea participa și prin mijloace de comunicare 

la distanță precum videoconferință sau alte mijloace de comunicare la distanță similare), în prezența 

unui notar public sau a unui avocat. 

7.4 În cadrul tragerii la sorți din data de 18.08.2022, se vor extrage un (1) câștigător și nouă (9) rezerve. 

Mai întâi se va extrage câștigătorul Premiului, după care se vor extrage rezervele. 

7.5 În situația în care din orice motiv câștigătorul extras nu poate fi validat sau refuză să primească 

Premiul, atribuirea Premiului se va face rezervelor acestuia, în ordinea extragerii numelui lor, aceeași 

procedură de validare aplicabilă în cazul câștigătorului fiind aplicabilă și în cazul rezervelor. 

 

SECȚIUNEA 8. PROCEDURA DE VALIDARE A CÂȘTIGĂTORULUI ȘI ÎNMÂNAREA PREMIILOR 

8.1 Ulterior desemnării câștigătorului Campaniei, Organizatorul va proceda la validarea acestuia, ocazie 

cu care se va verifica îndeplinirea condițiilor privind înscrierea participantului în Campanie, precum și 

modul de desfășurare a acesteia. 

8.2 Câștigătorul va fi contactat prin e-mail de către Organizator, prin reprezentanții acestuia, în vederea 

anunțării acestuia drept câștigător, în maximum 5 zile lucrătoare de la data desemnării. 

Reprezentanții Organizatorului vor trimite maximum trei (3) e-mailuri în vederea înștiințării, acestea 

fiind efectuate în intervalul orar 09:00 – 18:00, într-o perioadă de timp de maximum 10 zile lucrătoare. 

Corespondența electronică va fi stocată pentru a putea fi utilizată ca mijloc de probă în eventualele 

contestații în legătură cu procesul de validare a câștigătorilor și de înmânare a premiilor oferite în 

Campania promoțională, precum și pentru scopul verificării modului în care este gestionată relația cu 

participanții la Campanie. 

Câștigătorul trebuie să transmită către Organizator informațiile solicitate de aceasta, în vederea 

validării și intrării în posesia Premiului, în termenul indicat de acesta, după cum urmează: nume, 

prenume, confirmarea faptului ca are peste 18 ani, număr de telefon. 
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8.3 După finalizarea procesului de validare, Participantul va fi informat de statusul validării (valid / invalid) 

în termen de 5 zile lucrătoare. Câștigătorul va fi validat doar dacă respectă toate prevederile 

prezentului Regulament Oficial.  

8.4 Câștigătorul va intra în posesia Premiului după îndeplinirea tuturor formalităților cerute de lege pentru 

transferul dreptului de proprietate asupra proprietății imobiliare. 

8.5 Pentru a intra în posesia Premiului și respectiv pentru a realiza transferul dreptului de proprietate 

asupra proprietății imobiliare, Câștigătorul trebuie să se prezinte la data stabilită de comun acord cu 

Organizatorul, dar nu mai târziu de 6 luni de la validarea sa, la notarul public desemnat de către 

Organizator, pentru îndeplinirea formalităților necesare pentru transferul dreptului de proprietate 

asupra Casei tip RH, parte a Premiului. 

8.6 Pentru ca un Participant să fie validat câștigător al Premiului oferit în cadrul acestei Campanii, acesta 

trebuie sa îndeplinească cumulativ următoarele condiții: 

✓ să îndeplinească condițiile de participare stipulate în prezentul Regulament Oficial; 

✓ să poată să fie contactat la adresa de e-mail asociată contului de Facebook sau Google cu 

care s-a înregistrat în Campanie, în termen de 10 zile lucrătoare de la data desemnării sale 

drept câștigător, în intervalul orar 09:00 – 18:00; reprezentanții Organizatorului vor trimite 

maximum trei (3) e-mailuri în vederea înștiințării câștigătorului; 

✓ sa transmită Organizatorului datele de identificare (nume, prenume) și număr de telefon, 

conform celor de mai sus; 

✓ să parcurgă procedurile legale necesare pentru acordarea Premiului, inclusiv conform art. 

8.4. și 8.5 ce preced; 

8.7 În cazul în care câștigătorul Premiului nu îndeplinește una sau mai multe condiții de validare, nu 

poate fi contactat/refuză/se află în incapacitate de a intra în posesia Premiului, atribuirea Premiului 

se va face către rezerve, în ordinea extragerii numelui lor. Procedura de validare a rezervelor este 

identică cu procedura de validare a Participantului desemnat inițial câștigător, extras anterior. În cazul 

în care, din motive independente de Organizator, nici rezervele aferente Premiului nu vor putea fi 

validate câștigători, conform Regulamentului Oficial, Premiul nu se acordă și va rămâne în 

proprietatea Organizatorului. 

8.8 Organizatorul își rezervă dreptul de a nu acorda Premiul dacă Participantul desemnat câștigător nu 

îndeplinește condițiile de validare sau în cazul în care nu sunt suficiente înscrieri în Campanie, 

respectiv mai mult de 10 înscrieri. 

8.9 Câștigătorul Premiului oferit prin tragere la sorți va fi afișat pe Site-ul Campaniei, în termen de 

maximum 30 de zile lucrătoare de la data validării acestuia.  

 

SECȚIUNEA 9. RĂSPUNDERE 

9.1 Prin participarea la Campanie, Participanții sunt de acord și se obligă să respecte și să se conformeze 

prezentului Regulament Oficial, precum și tuturor cerințelor și deciziilor luate în conformitate cu 

Regulamentul Oficial de Organizator în toate aspectele legate de implementarea prezentei Campanii. 

9.2 Organizatorul și Împuterniciții acestuia (în clar, numele firmelor care au acces la datele cu caracter 

personal generate de joc, ca și la primul paragraf al Regulamentului) implicați în organizarea 

prezentei Campanii nu au nicio obligație de a întreține corespondența cu persoanele neînscrise 

valabil în Campanie sau în situațiile unor revendicări ce apar ulterior acordării efective a premiilor, 

sau după termenul de revendicare a premiilor prevăzut în prezentul Regulament Oficial. 

Răspunderea Organizatorului și a Împuterniciților acestuia implicați în organizarea prezentei 

Campanii cu privire la acordarea premiilor este limitată în conformitate cu prevederile prezentului 

Regulament Oficial. 

9.3 Organizatorul și Agenția nu își asumă răspunderea pentru: 
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✓ neprimirea, pierderea sau primirea cu întârziere a e-mail-urilor, respectiv neprimirea, 

pierderea sau primirea întârziată a SMS-urilor / e-mail-urilor trimise de către Organizator 

Participanților și invers, determinate de factori independenți de voința sau controlul 

Organizatorului (cum ar fi, dar fără a se limita la, defecțiuni sau probleme tehnice ce țin de 

rețelele de telefonie, rețelele de internet, rețelele de curent electric etc); 

✓ cazul în care adresele de e-mail asociate conturilor de Facebook sau Google utilizate de 

către Participanți pentru înscrierea în Campanie nu pot fi utilizate pentru contactarea și 

identificarea Participanților (adresă incorectă, adresa este dezactivată, este blocată, nu se 

află în aria de acoperire etc). În acest caz, Organizatorul nu îl va putea contacta pe 

Participant în eventualitatea unui câștig; 

✓ întreruperile serviciilor oferite de către terți – nefuncționalități ale furnizorilor de internet, 

nefuncționalități ale furnizorilor de curent electric etc; 

✓ eventualele dispute legate de drepturile asupra adreselor de e-mail asociate conturilor de 

Facebook sau Google utilizate de către Participanți pentru înscrierea în Campanie; 

✓ erorile în datele furnizate de către Participanți, dacă este cazul, acuratețea datelor de contact 

fiind în responsabilitatea exclusivă a Participanților. Ca atare, Organizatorul nu are niciun fel 

de obligație în cazul furnizării de către Participanți a unor date eronate, care au dus la 

imposibilitatea înmânării premiului sau la imposibilitatea identificării unui câștigător; 

✓ imposibilitatea câștigătorului de a intra în posesia premiului din motive independente de 

Organizator; 

✓ cazurile în care câștigătorul nu respectă condițiile de validare detaliate în prezentul 

Regulament Oficial; 

✓ derularea activităților de mentenanță ce nu pot fi amânate, desfășurate de către operatorii 

serviciilor de internet, cât și a serverelor ce găzduiesc Site-ul Campaniei, cât și alte servicii 

de care funcționalitatea Site-ului este dependentă și nu poate funcționa, dacă prin aceasta 

Site-ul Campaniei nu poate fi accesat în vederea efectuării înscrierilor în Campanie. 

✓ prejudiciile ce ar putea fi suferite de către câștigător în legătură cu premiul câștigat, indiferent 

de natura acestor prejudicii, cu excepția situațiilor expres prevăzute de lege și care ar institui 

o astfel de răspundere. 

9.4 Organizatorul nu își asumă răspunderea și nu va fi parte în disputele referitoare la dreptul de 

proprietate asupra Premiului ce pot avea legătură cu drepturile asupra conturilor cu care Participanții 

s-au înscris în Campanie. Apariția sau existența vreunei dispute sau litigiu referitor la acordarea 

Premiului nu va influența principiul potrivit căruia Organizatorul Campaniei va acorda premiul 

Participantului care a respectat prevederile prezentului Regulament Oficial și care face dovada 

participării valabile în Campanie. 

9.5 Organizatorul are dreptul de a invalida înscrierile la Campanie care conțin informații false ori vădit 

eronate și care nu îndeplinesc condițiile de validare. 

9.6 Organizatorul își rezervă dreptul de a verifica și monitoriza modul în care se desfășoară înscrierile în 

Campanie. În cazul în care se observă tentative de fraudă, înscrierile respective vor fi anulate. 

9.7 Organizatorul Campaniei va acorda premiul numai câștigătorului care a luat parte la Campanie în 

conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial. În cazul în care Organizatorul constată 

că câștigătorul nu a îndeplinit și/sau nu a respectat condițiile stipulate de prezentul Regulament 

Oficial, Organizatorul își rezervă dreptul de a suspenda/anula oricând drepturile și beneficiile ce revin 

câștigătorului, fără ca Organizatorul să datoreze vreo despăgubire sau plată respectivului câștigător. 

În cazul în care Organizatorul constată asemenea situații după ce premiul a fost deja acordat, 

respectivul câștigător va restitui Organizatorului Premiul și cheltuielile aferente suportate de 

Organizator în legătură cu acesta. 

9.8 Organizatorul și Împuterniciții săi sunt îndreptățiți să ia toate măsurile necesare în caz de tentativă 

de fraudă, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea Campaniei și/sau a 
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Organizatorului/Agenției ori costurile aferente acestei Campanii. Organizatorul și Împuterniciții săi își 

rezervă dreptul de a exclude definitiv din rândul Participanților orice persoană care, prin 

comportamentul fraudulos sau contrar bunelor moravuri, afectează sau poate afecta bunul mers al 

Campaniei. Încercarea de fraudă va rezulta în descalificarea respectivului participant pentru întreaga 

Perioadă a Campaniei și implicit acesta nu va mai avea dreptul de a primi niciun premiu.  

9.9 În cazul în care sunt identificate persoane care au influențat sau care au facilitat câștigarea de premii, 

Organizatorul are dreptul de a cere angajarea răspunderii respectivelor persoane, pe baza dovezilor 

existente. 

 

SECȚIUNEA 10. INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

10.1 Informații privind prelucrarea datelor cu caracter personal în legătură cu desfășurarea acestei 

Campanii sunt prevăzute în Anexa 1 a acestui Regulament Oficial. 

10.2 Totodată, solicitările/reclamațiile privitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal în legătură cu 

Campania se pot depune conform indicațiilor din Anexa 1. 

 

SECȚIUNEA 11. TAXE ȘI IMPOZITE 

11.1 Organizatorul Campaniei se obligă să calculeze, să rețină, să declare și să vireze impozitul datorat 

pentru veniturile constând în Premiul acordat câștigătorului, în conformitate cu prevederile art. 110 

din Codul fiscal. 

11.2 Participanții la Campanie agreează și înțeleg că partea în bani a Premiului în sumă de 69.540 lei va 

fi reținută de către Organizator din Premiu și nu va fi virată efectiv acestora, suma de 69.540 lei fiind 

reținută în vederea achitării impozitului aferent veniturilor din premii, datorat în conformitate cu 

dispozițiile art. 110 din Codul fiscal. 

11.3 Orice alte obligații de natura fiscala sau de orice alta natura in legătura cu premiul, inclusiv taxele 

notariale pentru transferul dreptului de proprietate asupra casei tip RH, sunt în sarcina exclusivă a 

câștigătorului. 

 

SECȚIUNEA 12. FORTA MAJORA 

12.1 Forța Majoră este evenimentul imprevizibil și de neînlăturat, intervenit după intrarea în vigoare a 

prezentului Regulament Oficial, care nu poate fi controlat de către Organizator și care îl împiedică pe 

acesta să-și îndeplinească obligațiile asumate prin prezentul Regulament Oficial. 

12.2 Daca o situație de forță majoră, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de 

voința sa, împiedică sau întârzie total sau parțial desfășurarea Campaniei conform Regulamentului 

Oficial sau continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea 

obligațiilor sale pentru perioada în care această îndeplinire va fi împiedicată sau întârziată. 

Organizatorul nu își asumă în niciun fel obligația de a prelungi Campania cu o perioadă 

corespunzătoare duratei evenimentului de forță majoră. 

12.3 Organizatorul își rezervă dreptul de a întrerupe sau de a suspenda oricând desfășurarea Campaniei, 

pentru motive independente de voința sa sau în cazul în care intervin evenimente care ar îngreuna 

semnificativ derularea în condiții optime a Campaniei. Organizatorul va informa în cel mai scurt timp 

posibil publicul cu privire la suspendarea sau întreruperea Campaniei, prin publicare pe Site-ul 

Campaniei, sau prin alte mijloace de informare a publicului. 

 

SECȚIUNEA 13. LITIGII 

13.1 Eventualele litigii apărute între Organizator și Participanții la prezenta Campanie se vor rezolva pe 

cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele 

judecătorești române competente din București. 
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13.2 Eventualele reclamații/sesizări legate de derularea Campaniei se vor putea trimite către LIZIERA DE 

LAC RESIDENCES S.R.L., în atenția Sorin Ioan Blaga, la adresa office@lizieradelac.ro, în termen 

de maximum 10 (zece) zile de la data publicării câștigătorului validat. După această dată 

Organizatorul nu va mai lua în considerare nici o reclamație/sesizare. 

13.3 Eventualele reclamații/sesizări vor cuprinde în mod obligatoriu: 

a) numele, domiciliul/ reședința, precum și alte date necesare pentru identificarea și contactarea 

contestatorului; 

b) prezentarea motivelor de fapt pe care se întemeiază contestația. 

13.4 Sesizările și reclamațiile se vor soluționa în termen de 20 (douăzeci) de zile lucrătoare de la data 

primirii. 

Prezentul Regulament Oficial a fost semnat și autentificat într-un (1) exemplar original care va rămâne în 

arhiva notarului public și în patru (4) duplicate astăzi, 27.05.2022. 

 

LIZIERA DE LAC RESIDENCES S.R.L. 

ORGANIZATOR,  

Prin 

VRAI COMMUNICATIONS S.R.L., 
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ANEXA NR. 1 

la REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOȚIONALE 

„Joci. CA SĂ Câștigi” 

- campanie promoțională pentru consumatori - 

Perioada campaniei: 30.05.2022 – 15.08.2022 

 

- Informare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal – 

 

Prezenta Campanie este organizată de către LIZIERA DE LAC RESIDENCES S.R.L., o societate cu 

răspundere limitată română, cu sediul în strada Sat Domnești, Comuna Domnești, Str. Comerțului, Nr. 13A, 

Camera 7, în cadrul Complexului West Park, Clădirea Fashion House, Etaj 1, Județul Ilfov, România, având 

codul unic de înregistrare 27408061, atribut fiscal RO, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub 

numărul J23/5776/2018, telefon 0213162247, fax 0213162248, e-mail office@lizieradelac.ro (denumită în 

continuare „Organizatorul” sau „Liziera de Lac”) în calitate de Operator de date cu caracter personal, și 

de către VRAI COMMUNICATIONS S.R.L., cu sediul în București Sectorul 5, Strada Fabrica de Chibrituri, 

Nr. 17-21, Lot 2, Corp C1, Etaj 6, Ap. 42, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/10916/2018, având 

cod unic de înregistrare 39688445 (denumită în continuare „Vrai Communication” sau „Agenția”) și BEAR 

CAVE S.R.L., cu sediul în Bucuresti, str. Teleajen nr. 33, sector 2, înregistrată la Oficiul Registrului 

Comerțului sub nr J40/1654/2022, cod fiscal 45559860 („Bear Cave” sau „Prestatorul”), în calitate de 

Împuterniciți. 

Datele cu caracter personal colectate pentru desfășurarea prezentei Campanii sunt următoarele 

- Nume și prenume 

- Adresă de email 

- Număr de telefon 

- Profil de social media  

Aceste date cu caracter personal vor fi utilizate de către Organizator și Împuterniciții săi în următoarele 

scopuri 

- identificarea și confirmarea participanților la Campanie 

- înscrierea și urmărirea participanților la Campanie în website-ul dedicat Campaniei 

- supervizarea desfășurării Campaniei 

- determinarea setului de 10 finaliști ai Campaniei 

- organizarea tragerii la sorți pentru determinarea câștigătorului Campaniei 

- corespondența scrisă și telefonică cu participanții la Campanie pe timpul derulării acesteia 

- corespondența scrisă și telefonică necesare procesului legal de acordare a Premiului 

- păstrarea unei arhive a Campaniei pentru o perioadă de 6 luni de la încheierea acesteia, conform 

dreptului Organizatorului cu privire la datele cu caracter personal colectate. 
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Atât participanții la Campanie cât și Organizatorul acesteia beneficiază de toate drepturile și obligațiile 

legale în vigoare, inclusiv cele care privesc tratamentul datelor cu caracter personal. 

Pentru detalii cu privire la drepturile privind datele cu caracter personal ale persoanelor vizate (participanții 

la Campanie), precum și pentru eventuale întrebări, acestea se pot adresa în scris pe aresa de email a 

Campaniei office@lizieradelac.ro 

 

Organizator 

Liziera de Lac Residences SRL 

Prin 

VRAI COMMUNICATIONS S.R.L., 

                          

Data: 27.05.2022 
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