REGULAMENTUL CAMPANIEI ONLINE
„MOSCRACIUNEXISTA.RO”
1 DECEMBRIE – 24 DECEMBRIE 2020

1. Organizatorul Campaniei MosCraciunExista.ro
Organizatorul campaniei „moscraciunexista.ro” este ATTRIUS DEVELOPMENTS S.R.L., o societate infiintata
conform legilor romane, cu sediul social in Iasi, str. Palas nr. 7A, cladirea A1, etajul 2, biroul A.b-28, Judetul
Iasi, inregistrata la Registrul Comertului sub numarul J22/488/2017, avand cod de inregistrare fiscala RO
37160477, reprezentata la randul sau de catre dl. Emilian Gabriel Grosu in calitate de Reprezentant
Permanent, denumita in continuare „Organizator”.
2. Perioada si locul de desfasurare
Campania incepe in data de 1 decembrie 2020, ora 10:00 si dureaza pana in data de 24 decembrie 2020, ora
22:00. Programarile (rezervarile) pentru intalniri se pot face in perioada 1-24 decembrie, iar intalnirile online
propriu-zise cu Mos Craciun au loc in perioada 10-24 decembrie 2020.
Campania se desfasoara online, pe site-ul moscraciunexista.ro
3. Dreptul de participare
Campania „moscraciunexista.ro” este adresata tuturor persoanelor cu varsta mai mare de 3 ani, indiferent
nationalitate. La aceasta campanie fiecare persoana poate participa doar o singura data.
Pentru participanții minori sub 16 ani, inscrierea se va efectua de catre un parinte sau tutore cu varsta de
peste 18 ani.
4. Mecanismul campaniei
Aceasta platforma reprezinta un loc de intalnire virtuala cu „Mos Craciun”, destinat preponderent copiilor.
In mediul virtual, utilizatorii/ parintii/ copiii vor putea face o programare pentru o intalnire online cu „Mos
Craciun”. La data si ora stabilita, un actor cu rolul de „Mos Craciun” va fi disponibil online pentru a conversa
cu cei inscrisi timp de 8 minute pe un link privat, primit de fiecare participant. Conversatia se va baza pe
informatiile furnizate la inscriere, respectiv varsta si preferintele copilului/participantului.
Pentru a participa la campania „moscraciunexista.ro” participantii trebuie sa indeplineasca urmatoarele
conditii:
• Sa detina o adresa de e-mail valida si conexiune la internet pe un dispozitiv digital compatibil,
precum un smartphone, o tableta sau un computer personal;
• Sa completeze datele personale (prenume copil, varsta copil, adresa de email, detalii despre copil
trecute de parinte sau tutore in formular) pe site-ul moscraciunexista.ro, accesat de pe un dispozitiv
digital.
• Sa selecteze o data si un interval orar la care doresc sa aiba loc intalnirea cu „Mos Craciun”, din cele
disponibile pe site.
• Fiecare intalnire cu Mos Craciun se va realiza pe un link privat, primit pe e-mail, prin intermediul
platformei cu adresa www.moscraciunexista.ro, cu ajutorul soft-ului ZOOM si va dura maxim 8
minute.
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Participantii vor primi confirmarea rezervarii zilei si orei pe care au ales-o pentru intalnirea cu Mos
Craciun pe adresa de e-mail completata in formular, impreuna cu un link care va trebui accesat, la
ora stabilita, pentru a intra in intalnirea privata cu Mosul.
In ziua intalnirii, vor primi un e-mail de reamintire pe aceeasi adresa de e-mail.
In cazul neprezentarii online pe linkul primit in ziua si la ora stabilita pentru intalnirea virtuala,
Participantul va pierde rezervarea din acel interval orar.
Recomandam ca participantii sa acceseze linkul cu 2-3 minute inainte de ora rezervata, pentru a
testa functionalitatea camerei si a microfonului.
Intalnirile online sunt GRATUITE, dar locurile sunt limitate.

Dreptul de participare
1. Varsta minima de participare este de 3 ani. Pentru participantii minori, inscrierea se va efectua de
catre un parinte sau tutore major.
2. Participarea la aceasta campanie implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si fara rezerve
a prezentului regulament.
3. Persoanele participante la campanie se pot inscrie doar o singura data si doar prin folosirea datelor
de identificare complete, reale si corecte. Daca in urma verificarilor, organizatorul va constata ca o
persoana s-a inscris, prin orice metode, la campanie de mai multe ori, programarea acesteia nu va
fi aprobata de organizator.
4. Regulamentul campaniei este disponibil pe site-ul moscraciunexista.ro . Participarea la aceasta
campanie implica acceptarea toturor prevederilor prezentului Regulament.
5. Participarea la intalnirile video presupune respectarea urmatoarelor reguli: pastrarea unui limbaj
civilizat, fara nuditate sau injurii, abordarea de subiecte sensibile (ex. politice, religioase, obscene).
Actorul in rolul lui „Mos Craciun” va inchide intalnirea daca persoana cu care discuta se afla sub
influenta alcoolului sau altor substante stupefiante ori halucinogene sau daca nu respecta regulile
impuse de prezentul regulament. In cazul persoanelor care incalca in mod repetat acest regulament,
organizatorul campaniei le va putea bloca IP-ul.
5. Limitarea raspunderii
Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru:
• erori cauzate de intreruperea conexiunii la Internet a participantilor in timpul intalnirilor online pe
site-ul www.moscraciunexista.ro ori pe platforma aplicatiei ZOOM);
• erori cauzate de folosirea incorecta a computerului/tabletei/smartphone-ului sau a oricarui astfel
de dispozitiv utilizat de participant (intreruperea sursei electrice a computerului, erori date de
sistemul de operare instalat pe computer sau pe dispozitivul folosit, erori date de virusarea
sistemului de operare al computerului, erori date de folosirea cu rea vointa a tehnologiei de catre
participant in scopul de a manipula participarea la campanie);
• erori cauzate de intreruperea neasteptata a serviciului de hosting al site-ului, erori de server ce
conduc la disfunctionalitati ale paginii de internet www.moscraciunexista.ro sau a paginii de internet
unde este gazduita intalnirea online pe ZOOM;
6. Prelucrarea datelor personale
ATTRIUS DEVELOPMENTS S.R.L., prin prisma activitatii pe care o desfasoara, prelucreaza cu buna-intentie si
in conformitate cu prevederile legale datele participantilor la campania pe care o desfasoara. ATTRIUS
DEVELOPMENTS S.R.L. ia in mod regulat masuri tehnice si organizatorice pentru asigurarea securitatii
datelor personale furnizate de catre participanti, pe care le administreaza doar pentru scopurile detaliate in
cuprinsul prezentului regulament. Prin participarea la acesta campanie, participantii sunt de acord ca datele

2

lor de identificare (prenume, varsta, adresa de e-mail, scurta descriere) sa intre in baza de date a
Organizatorului si a pentru a fi prelucrate in cadrul campaniei la care face referire prezentul regulament.
De asemenea, participarea in cadrul campaniei moscraciunexista.ro implica si acordul pentru prelucrarea,
conform prevederilor legale aplicabile, a datelor cu caracter personal strict necesare functionarii platformei
www.moscraciunexista.ro si realizarii programarilor pentru intalnirile online, de catre CODE932 S.R.L. care
asigura servicii de suport si mentenanta a platformei Organizatorului. Datele cu caracter personal prelucrate
in cadrul Campaniei de catre CODE932 S.R.L. vor fi inregistrate, pastrate si sterse in aceiasi termeni si conditii
precum cele prelucrate de ATTRIUS DEVELOPMENTS S.R.L. cu respectarea scopului indicat mai sus.
Prelucrarea datelor cu caracter personal se va face de catre ATTRIUS DEVELOPMENTS S.R.L. cu respectarea
dispozitiilor legale aplicabile, iar fiecarui participant la campanie ii sunt garantate toate drepturile prevazute
de legislatia incidenta. ATTRIUS DEVELOPMENTS S.R.L. este operator de date cu caracter personal si
opereaza cu respectarea prevederilor legislatiei in vigoare.
Prin inscrierea la Campania MosCraciunExista.ro, participantii declara expres ca sunt de acord cu prevederile
regulamentului acesteia si ca accepta ca datele lor personale sa intre in baza de date a ATTRIUS
DEVELOPMENTS S.R.L. si sa fie prelucrate de acesta.
Scopurile pentru care sunt solicitate datele personale ale Participantilor sunt urmatoarele:
•
Prenume copil: necesar pentru conversatia cu „Mos Craciun”
•
Varsta copil: necesara pentru adaptarea conversatiei cu „Mos Craciun”.
•
E-mail: necesar pentru trasmiterea datelor utile programarii si desfasurarii intalnirii online cu „Mos
Craciun”.
•
Scurta descriere a participantului: necesara pentru o mai buna conversatie cu „Mos Craciun”
Datele sunt pastrate pe perioada desfasurarii campaniei si vor fi sterse in maximum 30 zile de la incheierea
campaniei.
Temeiurile de prelucrare a datelor cu caracter personal sunt reprezentate de: interesul organizatorului de a
promova centrele de tip mixt pe care le administreaza și diversele acțiuni pe care le întreprinde în
comunitate; interesul legitim de a organiza campania; comunicarea cu participantii pe durata desfășurării
campaniei; înscrierea participanților în cadrul organizării și/sau desfășurării campaniei; consimțământul
dumneavoastră.
Fiecare participant are dreptul de a solicita excluderea numelui, a prenumelui si a adresei de e-mail din baza
de date, scriind pe adresa Strada Palas Nr. 7A, Cladirea A1, Etajul 2, biroul A. b-8, Iasi, jud. Iasi , in atentia
Departamentului Marketing sau prin e-mail, pe adresa marketing@palasiasi.ro.
La cererea participantilor adresata in scris, Organizatorul se obliga, in functie de solicitare:
a) sa confirme solicitantului daca prelucreaza sau nu datele sale personale, in mod gratuit, pentru o
solicitare pe an;
b) sa rectifice, actualizeze, blocheze, stearga sau sa transforme in date anonime, in mod gratuit, datele a
caror prelucrare nu este conforma cu legislația aplicabilă privind prelucrarea datelor cu caracter
personal si libera circulatie a acestor date.
c) sa inceteze prelucrarea datelor personale ale solicitantului
Prelucrarea datelor cu caracter personal se va face de catre S.C. ATTRIUS DEVELOPMENTS S.R.L., in
conformitate cu dispozitiile legislației incidente.
Dispozitiile cuprinse in prezenta sectiune se completeaza cu prevederile INFORMARII GENERALE PRIVIND
PROTECTIA DATELOR CU CARACTE PERSONAL de pe site-ul organizatorului, la adresa:
http://iuliusmall.com/cluj/wp-content/uploads/2019/10/1.-GDPR-informare-privind-protectia-datelor-cucaracter-personal_CE-v2_IG-003.pdf .
7. Regulamentul Oficial
Regulamentul de participare este disponibil, in mod gratuit, oricarui solicitant pe site-ul moscraciunexista.ro.
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8. Solutionarea litigiilor
In cazul unor potentiale litigii aparute intre Organizator si participantii la Campanie, acestea vor fi solutionate
pe cale amiabila. Daca diferendul nu poate fi solutionat astfel, partile implicate se vor adresa instantelor
romane competente.
9. Incetarea campaniei
Campania poate inceta numai in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie Forta Majora sau in cazul
imposibilitatii Organizatorului de a continua Campania, din motive independente de vointa sa.

Departament Marketing
ATTRIUS DEVELOPMENTS S.R.L.
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