Jocul lunar cu premii al Clubului Minimax
1. Jocul cu premii este organizat de AMC Networks Central Europe Kft. (Sediul social: 1139
Budapesta, Lomb u. 21-25.) (denumită în continuare: „Organizatorul”) 1. Doar
persoanele fizice* cu vârsta peste 18 ani*, cu adresa permanentă înregistrată în
România*, care nu sunt declarate fără capacitate juridică*, cu excluderea persoanelor
menționate la articolul 4 (denumite în continuare: „Participanții”) pot lua parte la joc.
2. Organizatorul va anunța lunar jocul cu premii al Clubului pe pagina principală a Clubului,
în data de 1 a fiecărei luni. Jocul cu premii se desfășoară până în data de 26 a fiecărei
luni, extragerea având loc în prima zi lucrătoare care urmează după data de 26 a lunii.
3. Fiecare persoană fizică cu vârsta peste 18 ani care s-a înregistrat pe pagina principală a
Clubului și a devenit astfel membră a Clubului va fi înscrisă automat în Jocul cu premii.
4. Următoarele persoane nu pot participa la joc: a. angajații și agenții Organizatorului și
rudele lor apropiate, astfel cum sunt definite în Secțiunea 8:1 (1) litera 1) din Codul civil;
Până la prezentarea premiului, Organizatorul poate să descalifice Participantul din Jocul
cu premii (denumit în continuare: Jocul) dacă acesta nu are dreptul la premiu deoarece a
furnizat date cu caracter personal false sau incorecte sau dacă, din alt motiv,
Participantul nu îndeplinește condițiile personale prevăzute în prezentele reguli (marcate
cu *). Organizatorul nu va răspunde pentru datele incorecte furnizate de Participanți.
Participanții răspund în orice moment pentru corectitudinea datelor cu caracter personal
pe care le furnizează.
5. Fiecare Participant poate să ia parte la joc cu o singură adresă de e-mail/un singur profil.
Dacă un Participant ia parte la Joc utilizând un profil înregistrat de altă persoană,
Organizatorul nu va răspunde în legătură cu niciun litigiu aferent dreptului de a utiliza
respectivul profil. Dacă un Participant încearcă să intre în Joc utilizând mai multe
profiluri, Organizatorul va anula toate încercările de participare ale acestuia.
6. Organizatorul și societățile care iau parte la organizarea Jocului nu vor răspunde pentru
datele incomplete/incorecte introduse de Participanți (nume sau adresă de e-mail scrise
greșit, număr de telefon incorect etc.), livrări poștale eșuate sau întârziate sau deteriorări
suferite în timpul livrării/transportului. Participantul confirmă că Organizatorul nu va
răspunde pentru problemele tehnice apărute în timpul Jocului sau pentru perioade de
nefuncționare și dificultăți rezultate din supraîncărcarea sistemului sau serverului.
7. În timpul Jocului, utilizatorii vor fi notificați cu privire la detaliile Jocului lunar și prin
buletinul informativ trimis de Clubul Minimax, buletin informativ care va fi trimis de către
Organizator membrilor înregistrați ai Clubului până în data de 22 a fiecărei luni.
8. Extragerea premiului: Premiul (premiile) va/vor fi extras(e) între membrii înregistrați ai
Clubului, în prezența a 2 martori. În urma extragerii premiului, Organizatorul va notifica
câștigătorii prin e-mail cu privire la condițiile și acțiunile ulterioare legate de prezentarea
premiului, cu care Participantul este de acord.
9. Prin participarea la Joc, Participantul acordă Organizatorului permisiunea să publice
numele Câștigătorului sau Câștigătorilor pe pagina principală a Clubului Minimax în urma
extragerii și să îi notifice prin e-mail. În cazul în care Câștigătorul sau Câștigătorii nu pot fi
contactați în termen de 48 de ore de la efectuarea anunțului, Organizatorul va notifica
următorul Câștigător al Premiului oferit (denumit în continuare: („Câștigătorul
înlocuitor”) cu privire la premiu. Regulile privind Câștigătorii se aplică și selectării
Câștigătorului înlocuitor. După expirarea termenului de contactare, Organizatorul
exclude posibilitatea ca Câștigătorul sau Câștigătorul înlocuitor să emită orice pretenție

privind Premiul; în cazul unui răspuns întârziat, Câștigătorul nu va mai avea dreptul la
Premiu și nu poate să formuleze nicio altă pretenție în legătură cu acesta, față de
Organizator. Premiul va fi prezentat în termen de 30 de zile de la confirmarea la timp de
către Câștigător (sau de către Câștigătorul înlocuitor), la ora și în locul convenite cu
Câștigătorul (sau cu Câștigătorul înlocuitor). Dacă Premiul nu poate fi prezentat
Câștigătorului (Câștigătorului înlocuitor) din motive imputabile Câștigătorului
(Câștigătorului înlocuitor), Câștigătorul (Câștigătorul înlocuitor) nu va mai avea dreptul la
Premiu și nu va putea să formuleze nicio pretenție în legătură cu acesta față de
Organizator. Toți Câștigătorii (Câștigătorii înlocuitori) vor coopera cu Organizatorul
pentru a asigura că Premiile pot fi prezentate potrivit prevederilor de mai sus.
Participanții confirmă că, prin participarea la Joc, acceptă prezentele Reguli ale Jocului.
10. În cazul în care capacitatea juridică a Câștigătorului este limitată, acesta poate trata doar
chestiuni de fond în legătură cu câștigul său sau își poate primi premiul împreună cu
tutorele său legal.
11. Organizatorul nu va răspunde pentru întârzieri sau încercări nereușite de a participa la
Joc, în special în cazul conectării la pagină ca membru sau al transmiterii înregistrării
prevăzute la articolul 5, cauzate de supraîncărcarea sistemului, de probleme ale
conexiunii Internet sau de alte defecțiuni tehnice sau obstacole neimputabile
Organizatorului.
12. Organizatorul își rezervă dreptul să modifice regulile, mecanismul și premiile Jocului.
Organizatorul își declină răspunderea pentru orice greșeli de tipar din orice comunicare
legată de Joc. Organizatorul poate descalifica Participanții care încearcă să ia parte la joc
în mod incorect, eludând regulile și condițiile prevăzute în prezentul document.
Organizatorul își rezervă dreptul să modifice prezentele reguli de participare și prelucrare
a datelor.
13. Premiile sunt netransferabile și nu pot fi transformate în bani. Impozitul pe venit aferent
Premiilor va fi plătit de Organizator, dar orice alte costuri vor fi suportate de Participant.
Organizatorul nu își asumă răspunderea pentru Premii; orice pretenții privind premiile
pot fi formulate de Câștigător împotriva producătorului/distribuitorului produsului, în
conformitate cu cadrul legal.
14. Prin participarea la Joc, Participantul:
a. își exprimă consimțământul expres și necondiționat ca Organizatorul și
persoanele implicate în desfășurarea jocului cu premii să le prelucreze numele,
adresa de e-mail și numărul de telefon și, dacă sunt Câștigători, datele lor cu
caracter personal indispensabile pentru comunicarea listei câștigătorilor și
prezentarea și primirea Premiului, doar în scopurile jocului cu premii și până la
încheierea acestuia și în conformitate cu prevederile Legii CXII din 2011 privind
autodeterminarea în domeniul informației și al libertății de informare și cu
Regulamentul UE privind protecția datelor (RGPD);
b. acceptă că se pot înregistra imagini și conținut audio și video în timpul prezentării
Premiului și consimte la utilizarea acestor înregistrări sau a oricărei părți din
acestea în campanii publicitare ulterioare, fără nicio restricție privind momentul și
ocaziile. Participanții confirmă, de asemenea, că nu pot formula nicio pretenție
financiară în legătură cu aceste înregistrări, cu privire la care renunță expres și
definitiv la toate drepturile.
c. acceptă necondiționat că Organizatorul va utiliza datele lor doar în timp ce
desfășoară jocul lunar al Clubului și acceptă că Organizatorul nu va trata sau

prelucra datele Participanților în alte scopuri decât cele precizate în prezentul
articol. Organizatorul nu va răspunde pentru nicio pretenție formulată de terți în
legătură cu Jocul cu premii.
d. Organizatorul va stoca datele transmise de Câștigător în formă sistematizată,
exclusiv în scopul de a se asigura că Premiul ajunge la Câștigător. După ce Premiul
este trimis, Organizatorul va distruge toate datele primite.
15. Prin participarea la Joc, Participantul acceptă prezentele reguli de participare și
prelucrare a datelor.

16. Organizatorul își rezervă dreptul să modifice prezentele reguli de participare și prelucrare
a datelor.
Bucureşti, 18.09.2019

