
Pagina 1 din 7  

REGLAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI   

„GOANA DUPA AUR”  

  

Articolul  1 – Organizatorul Campaniei:  

Organizatorul Campaniei promotionale „GOANA DUPA AUR” (denumita in continuare „Campania”) 

este DOMINO’S PIZZA MAXIM SRL, cu sediul social situat in Mun. Bucuresti, Drumul Plaiul Campinei nr. 

27A, Sector 1, inregistrata la Oficiul Registrului Comerţului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. 

J40/14020/2008, unic de inregistrare (CUI): 24335356, cod de inregistrare fiscala (CIF): RO24335356, 

legal reprezentata de Dl. Administrator Alin HUSTIU, inregistrată la ANSPDCP în registrul de evidență a 

Prelucrarilor de Date cu Caracter Personal cu numarul 19371.  

1.1. Campania promotionala se va derula/desfasura in conformitate cu prezentul regulament ce este 

obligatoriu pentru toti participantii. Participanţii la Campanie sunt obligaţi sa respecte termenii şi 

condiţiile prezentului Regulament Oficial al Campaniei (denumit in continuare „Regulamentul oficial” 

sau „Regulamentul).  

1.2. Prin participarea la Campania „GOANA DUPA AUR”, participantii sunt de acord sa respecte si sa se 

conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament Oficial.  

Articolul 2 - Durata si locul de desfasurare al Campaniei   

1.1. Campania este organizata si desfasurata in perioada 15 august 2018, ora 11 :00 - 15 decembrie 

2018, ora 23 :00, pe teritoriul Romaniei in orasele in care exista magazine Domino’s Pizza, 

respectiv Mun. Bucuresti, Brasov, Pitesti, Ploiesti, Sibiu, Valcea si Giurgiu - adresele tuturor 

magazinelor fiind disponibile si pe website-ul http://goanadupaaur.dominos-pizza.ro/.  

Articolul 3 -  Regulamentul oficial al Campaniei   

2.1. Regulamentul de participare/desfaşurare este disponibil in mod gratuit oricarui solicitant, pe 

intreaga durata a Campaniei, (i) in format fizic in interiorul fiecarui magazin Domino’s Pizza, (ii) 

in format electronic, prin accesarea paginii de http://goanadupaaur.dominos-pizza.ro/ (iii) in 

urma unei solicitari scrise trimise la adresa Organizatorului DOMINO’S PIZZA MAXIM SRL, din 

Mun. Bucuresti, Drumul Plaiul Campinei nr. 27A, Sector 1.  

2.2. Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Campania poate fi mediatizata in scopul informarii 

publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare si/sau cu rol informativ. Informatiile pe 

care astfel de materiale le pot contine vor fi interpretate in conformitate cu prevederile prezentului 

Regulament.  

2.3. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si/sau completa Regulamentul, cu conditia 

instiintarii prealabile a participantilor cu privire la orice modificare a vreuneia din prevederile acestuia. 

Orice modificari/completari aduse prevederilor acestui Regulament vor fi cuprinse in acte aditionale si 

vor fi comunicate catre public, cu cel putin 48 (patruzecisiopt) de ore inainte ca acestea sa devina 

aplicabile, utilizand aceleasi modalitati de comunicare cu ale prezentului Regulament.  

Articolul 4 - Dreptul de participare  
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3.1. Se pot inscrie in vederea participarii la Concursurile Campaniei „GOANA DUPA AUR” numai 

persoanele fizice cetateni romani („Participantii”) cu domiciliul sau resedinta in Romania si care, la data 

inscrierii, au implinit varsta de 18 ani.  

  

3.2. Nu pot participa la aceasta Campanie:  

⇒  Prepusii (inclusiv insa fara a se limita la angajati) Organizatorului Domino’s Pizza;  

⇒ Membrii familiilor prepusilor mentionati la punctele de mai sus (constand din copii, parinti, 

frati/surori, sot/sotie);  

3.3. Daca sunt identificate persoane care au influentat sau care au facilitat castigarea unui premiu, 

Organizatorul are dreptul de a cere restituirea premiului astfel castigat si de a urmari in instanta 

respectivele persoane pentru recuperarea prejudiciilor cauzate.  

3.4. Participarea la Campanie implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a 

prezentului Regulament, precum si acceptarea prelucrarii datelor cu caracter personal.  

3.5. Participarea in cadrul Campaniei promotionale „GOANA DUPA AUR” trebuie sa fie guvernata de 

buna credinta si corectitudine.  

3.6. Participantul trebuie sa indeplineasca cumulativ toate obligatiile instituite in sarcina sa de 

prezentul Regulament.  

Articolul 5 – Premiile Campaniei   

5.1. In cadrul acestei Campanii promotionale „GOANA DUPA AUR” se vor acorda un numar de 211 

Premii, respectiv:  

⇒  3 lingouri de aur in cantitate de 20 grame fiecare;  

⇒  8 lingouri de aur in cantitate de 5 grame fiecare;  

⇒  200 vouchere – fiecare voucher reprezinta o pizza medie.  

5.2. Valoarea comerciala totala a tuturor premiilor oferite in cadrul CAMPANIEI PROMOTIONALE 

„GOANA DUPA AUR” este echivalentul 23.000 lei (TVA Inclus).  

5.3.  Un participant va putea castiga un numar de premii egal cu numarul de achizitii de 30 lei 

efectuate.  

5.4. Este interzisa acordarea contravalorii in bani a premiilor oferite in cadrul acestei campanii sau 

schimbarea produselor oferite drept premii.  

Articolul 6 – Mecanismul desfasurarii Campaniei  

6.1. Campania incepe in data de 15 august 2018, ora 11 :00.  

6.2. Pentru inscrierea valabila in vederea participarii la Campanie este necesara indeplinirea cumulativa 

a urmatoarelor conditii:   

⇒  Participantul trebuie sa aiba drept de participare potrivit prevederilor Art. 4 de mai sus;  

⇒  Sa achitizioneze/cumpere online in perioada 15 august 2018 – 15 decembrie 2018 orice tip de 

produse in valoare de 30 lei, acesti clienti intrand automat in extragerea la sorti ;  
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⇒  Clientii ce achizitioneza/cumpara in perioada 15 august 2018 – 15 decembrie 2018 telefonic sau 

in magazinele organizatorului campaniei se pot inscrie la concurs pe pagina 

http://goanadupaaur.dominos-pizza.ro/ completand formularul de inscriere; daca un client 

comanda de mai multe ori telefonic sau cumpara direct din magazin acesta trebuie sa se inscrie 

la fiecare achizitie de peste 30 lei ;  

⇒  Clientii trebuie sa pastreze bonul fiscal pentru validare ;  

⇒ La extrageri sunt avute in vedere toate comenzile clientilor inscrisi, astfel daca un client are mai 

multe comenzi, acesta va avea mai multe posibilitati (sanse) de castig ;  

Articolul 7 - Desemnarea castigatorilor  

7.1. In cadrul acestei Campanii vor fi desemnati un numar de 211 (douasuteunsprezece) de castigatori, 

desemnarea acestora de catre Organizator urmand a se realiza dupa verificarea indeplinirii tuturor 

conditiilor de participare prevazute de prezentul Regulamant de campanie.  

7.2.      Extragerile se vor desfasura:  

1) Pe data de 10 decembrie 2018 – 100 vouchere pizza medie pentru cei inscrisi la concurs in 

perioada 15 august 2018 (ora 11:00) – 8 decembrie 2018 (ora 23:00);  

2) Pe data de 17 decembrie 2018 – 3 lingouri de aur in cantitate de 20 grame fiecare si 100 

vouchere pizza medie.  

Cele doua extrageri se vor efectua cu ajutorul software-ului www.tragerelasorti.ro. La fiecare extragere 

va fi prezenta o comisie de validare desemnata de catre organizator, formata din 3 membrii. Extragerile 

se vor desfasura in magazinul Domino’s Pizza situat in Bucuresti, Str. Turturelelor nr. 50, si Verdetei nr. 

4, sectorul 3.  

7.3. 8 lingouri de aur in cantitate de 5 grame fiecare se vor acorda in concursuri initiate pe pagina de 

facebook a societatii. In perioada 15 august – 15 decembrie vor fi initiate 8 concursuri interactive din 

care se vor desemna cate un castigator, acesta urmand a fi desemnat in functie de numarul de likeuri 

& share-uri primite.  

Articolul 8 - Validarea castigatorilor. Publicarea castigatorilor. Invalidarea castigatorilor.   

8.1. Organizatorul este obligat sa faca publice numele castigatorilor precum si castigurile 

acordate. Acestia  vor  fi  anuntati  atat  (i)  prin  afisarea 
 pe  pagina  de  Facebook https://www.facebook.com/DominosRomania/ 

cat si (ii) telefonic.  

8.2. Pentru ca un participant sa poata fi validat drept castigator, este necesara indeplinirea 

tuturor conditiilor stabilite prin prezentul Regulament.  

8.3. Premiile constand in lingouri de aur vor putea fi ridicate in termen de 3 zile de la data 

extragerii din magazinul specificat de catre Client. Clientul va semna un proces verbal de 

predare primire a premiului si va efectua o sedinta foto la momentul acordarii premiului, 

imaginea acestuia urmand a fi folosita in scop de marketing de catre organizator.  

Premiile constand in vouchere (pizza medii) vor putea fi revendicate prin comenzi online. Mecanismul 

de acordare: adauga in comanda o pizza medie, in pagina de checkout valideaza codul voucherului, 

pretul pentru o pizza medie va fi de 0 lei. Aceasta va putea fi ridicata gratuit in orice magazin al 

http://www.tragerelasorti.ro/
http://www.tragerelasorti.ro/
http://www.tragerelasorti.ro/
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organizatorului. Pentru livrare la adresa indicata de catre Client, comanda totala trebuie sa depaseasca 

30 lei.  

8.4. Invalidarea castigatorilor:  

8.4.1. In conditiile in care un potential castigator nu poate fi contactat si/sau acesta nu 

transmite in interiorul perioadei de campanie datele necesare contactarii ori in situatia in care 

datele transmise sunt eronate ori incomplete, acesta va fi invalidat si va pierde orice drept 

asupra premiului. In cazul in care premiile nu sunt revendicate si validate ori 

revendicarile/inscrierile nu indeplinesc conditiile mentionate in prezentul Regulament in 

vederea validarii castigului, premiul respectiv va ramane la dispozitia Organizatorului.   

8.4.2. Nu pot fi validati drept castigatori participantii care nu respecta Regulamentul campaniei 

ori conditiile de inscriere/participare ori nu poate intra in posesia premiului sau refuza premiul.  

8.4.3. Concursuri interactive: 

8.4.3.1 Primul concurs interactiv se desfasoara între 7 septembrie 2018 – 17 septembrie 2018 

🍕 Pornește în Goana după Aur! 

Lasă-ne într-un comentariu o poză în care tu și prietenii tăi savurați o pizza Domino`s, 😎 etichetează-i 

pe toți din fotografie și ai șansa să câștigi un lingou de aur veritabil 🌟. 📅 Concursul se încheie în data 

de 17 septembrie, câștigătorul va fi ales aleatoriu și anunțat pe 19 septembrie. 

9 -  Intrarea in posesia premiilor   

9.1. Intrarea in posesia premiilor se realizeaza prin grija Organizatorului prin (i) livrare la 

adresa magazinului comunicata de participantul castigator (ii) in cazul premiilor reprezentate 

de vouchere conform celor stipulate la art. 8.3. Inmanarea premiilor este conditionata de 

incheierea procesului verbal de predare-primire a acestora. Refuzul de a semna orice document 

ce atesta atribuirea efectiva a premiului catre castigator conduce la pierderea dreptului 

castigatorului de a intra in posesia premiului.   

9.2. Orice eroare si/sau omisiune cu privire la datele personale furnizate Organizatorului nu 

atrage raspunderea acestuia, acuratetea datelor de contact furnizate de participanti fiind in 

responsabilitatea exclusiva a acestora. Organizatorul nu este responsabil nici in cazul in care un 

Participant desemnat castigator nu poate fi contactat din cauza numelui, adresei sau numarului 

de telefon incorecte / incomplete.  

Articolul 10 -  Taxe si impozite  

10.1. Daca este cazul, (i) Organizatorului ii incumba obligatiile legale de retinere si virare a 

impozitelor/taxelor, pentru premiile acordate, conform prevederilor Codului Fiscal si/sau (ii) 

Organizatorul va putea solicita o copie a buletinului/cartii de identitate a castigatorului pentru 

a fi in masura sa-si respecte obligatiile fata de organele fiscale.  

10.2. Participantilor la campanie nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli indirecte 

suplimentare, cu exceptia cheltuielilor normale de participare.   

Articolul 11 – Limitarea raspunderii  

11.1. Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentative de frauda 

a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestei 

campanii.  
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11.2. In eventualitatea unei dispute asupra validitatii unei inscrieri in cadrul campaniei, decizia 

comisiei de validare este definitiva.  

11.3. Eventualele contestatii vor fi luate in considerare in termen de cel mult 5 (cinci) zile 

lucratoare de la data anuntarii publice a castigatorilor. Orice contestatii sosite dupa 

aceasta data nu vor fi luate in considerare.  

11.4. Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru:  

⇒  Inscrieri trimise in afara perioadei campaniei asa cum aceasta este prevazuta in prezentul 

Regulament;  

⇒  Eventualele dispute legate de taloanele participante la campanie; premiul va fi acordat persoanei 

care isi declara datele de contact si face dovada validitatii datelor declarate;  

⇒  Erori in datele furnizate de catre participanti sau lipsa de acuratete a datelor de contact. Ca atare 

Organizatorul nu are nici un fel de obligatie in cazul furnizarii de catre participanti a unor date 

eronate, incomplete sau incorecte care au dus la imposibilitatea identificarii unui castigator;  

⇒  Organizatorul nu va fi responsabil pentru imposibilitatea unui castigator de a intra in posesia 

premiului castigat;  

⇒  Reclamatiile referitoare la premiul castigat, ulterioare momentului semnarii documentului de 

predare a premiului nu vor fi luate in considere de catre Organizator;  

⇒  Situatiile in care anumite persoane inscrise in concurs sunt in incapacitate de a participa partial 

sau integral la promotie, daca aceasta incapacitate se datoreaza unor circumstante aflate in afara 

controlului pe care Organizatorul il poate in mod rezonabil exercita.  

Aceste circumstante sa se datoreze unor schimbari de legislatie care sa influenteze derularea si 

implementarea campaniei (precum deciziile adoptate de autoritatile civile, regimul de razboi, 

catastrofele naturale si alte evenimente similare), castigurile obtinute in urma campaniei, 

valoarea acestora, functia acestora, conditiile de acordare a acestora si/sau distribuirea acestora.  

11.5. Participantii accepta cu titlu definitiv toate deciziile adoptate de Organizator in privinta 

castigatorilor. Organizatorul are dreptul de a descalifica orice participant care nu 

respecta regulile concursului sau in privinta caruia exista dovezi de comportament 

incorect sau de sabotaj de orice tip la adresa campaniei. Participantii se obliga, de 

asemenea, sa puna la dispozitia Organizatorului toate datele de contact relevante, 

(nume, prenume, adresa din buletin/cartea de identitate, adresa de e-mail si telefon).  

11.6. Organizatorul este exonerat de orice raspundere decurgand din acordarea premiului 

castigat precum si de plata oricaror daune sau alte pretentii de orice natura legate de 

castigul unuia dintre premiile prezentei Campanii.  

Articolul 12 - Prelucrarea datelor personale  

12.1. Prin participarea la Campania „GOANA DUPA AUR” participantii confirma cunoasterea 

prevederilor Regulamentului oficial si isi exprima acordul cu privire la  colectarea si prelucrarea 

datelor personale de catre Organizator, in conformitate cu Regulamentul UE privind GDPR, in 

vederea participarii la acesta campanie promotionala si validarii finale a castigatorilor si 

atribuirii premiilor si in scopul desfasurarii acțiunilor de marketing direct (trimiterea de mesaje 

publicitare și de marketing prin poștă, telefon, e-mail sau alte mijloace de comunicare).  
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12.2. Organizatorul se obliga ca datele personale sa nu fie dezvaluite catre terti cu exceptia 

imputernicitilor/prepusilor sai si a partenerilor contractuali implicati in desfasurarea 

Campaniei.   

12.3. Prin inscrierea la aceasta Campanie, participantii sunt de acord cu prevederile 

prezentului Regulament Oficial si sunt de acord ca, in cazul in care vor castiga, numele, 

localitatea de resedinta, imaginea sa sa fie facute publice si folosite in scopuri publicitare, fara 

alte obligatii sau plati.  

12.5. Organizatorul se obliga sa respecte Regulamentul UE GDPR, privind protectia datelor 

personale ale Participantilor stocate pe durata Campaniei si ulterior acesteia. Acestea se 

angajeaza sa pastreze confidentialitatea datelor personale ale Participantilor la Campanie si sa 

le utilizeze conform legislatiei in vigoare.  

12.6. Participantilor la Campanie le sunt garantate drepturile prevazute de Regulamentul UE 

GDPR privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter parsonal si 

libera circulatie a acestor date si in special cele cu privire la:  

⇒ Dreptul de acces la date potrivit caruia orice persoana vizata are dreptul de a obtine, la cerere si in 

mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care ii privesc sunt sau nu 

sunt prelucrate;  

⇒  Dreptul de opozitie potrivit caruia persoana vizata are dreptul de a se opune in orice moment, 

din motive intemeiate si legitime legate de situatia sa particulara, ca datele care o vizeaza sa fac 

obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare;  

⇒  Dreptul de interventie asupra datelor potrivit caruia orice persoana vizata are dreptul de a obtine, 

la cerere si in mod gratuit:   

a) dupa caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu 
este conforma legii, in special a datelor incomplete sau inexacte;   

b) dupa caz, transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma 
legii;   

c) realizarea notificarii catre terte persoane carora le-au fost dezvaluite datele, a oricarei 

operatiuni efectuate conform lit. a) sau b), daca o asemenea notificare nu se dovedeste 

imposibila sau nu presupune un efort disproportionat fata de interesul legitim care ar putea 

fi lezat.  

12.7. La cererea expresa a oricaruia dintre Participanti, Organizatorul va asigura acestuia 

exercitarea oricaruia dintre drepturile prevazute la prezentul articol.   

Articolul 13 - Incetarea / Intreruperea Campaniei. Forta majora  

13.1. Campania poate inceta inainte de termen, atat in cazul unui eveniment ce constituie 

forta majora, astfel cum este reglementata de legislatia romana in vigoare, inclusiv in cazul 

imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa acestora, de a continua 

aceasta promotie, cat si daca Organizatorul doreste acest lucru. In aceste situatii, Organizatorul 

nu este tinut la intoarcerea/rambursarea sau plata vreunei sume cu titlu de despagubire/dauna 

sau altele asemenea.  
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13.2. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica prezentul regulament/conditiile 

promotiei/data extragerilor promotiei, aceste modificari fiind aduse la cunostinta publicului in 

acelasi mod ca prezentul Regulament (in modalitatile prevazute la Pct. 3.1. al Art. 3 din 

Regulament).  

Articolul 14 - Imposibilitatea ridicarii premiilor  

14.1. In cazul in care oricare dintre castigatorii unui premiu in cadrul campaniei se afla in imposibilitate 

de a se deplasa, inmanarea premiului se va face pe baza de proces verbal unei persoane imputernicite 

prin procura notariala speciala pentru acest lucru. Organizatorul este absolvit de orice raspundere 

decurgand din acordarea premiului respectivei persoane imputernicite prin procura notariala, precum 

si de plata oricaror despagubiri sau solutionarea oricaror reclamatii legate de aceasta.   

Articolul 15 - Legea aplicabila, Litigii  

15.1. Legea aplicabila este legea romana.  

15.2. Eventualele litigii aparute intre Organizator si Participanti cu privire la orice aspect legat 

de desfasurarea Campaniei se vor solutiona pe cale amiabila, iar in cazul in care aceasta 

nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate in instantele judecatoresti romane competente 

din Mun. Bucuresti.  

15.3. Eventualele reclamatii legate de derularea Campaniei se pot trimite pe adresa 

Organizatorului in termen de maxim 3 (trei) zile lucratoare de la data anuntarii publice 

a castigatorilor. Dupa expirarea acestui termen, Organizatorul nu vor mai lua in 

considerare nicio reclamatie.  

Articolul 16 – Clauze finale  

16.1. Deciziile Organizatorului privind Campania sunt finale si aplicabile tuturor 

Participantilor.   

16.2. Premiile neacordate vor ramane in posesia Organizatorului care poate dispune liber de 

acestea in maniera pe care o va considera necesara sau potrivita intereselor sale.    

16.3. Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda 

a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile pe 

care le implica organizarea si desfasurarea Campaniei.  

16.4. Regulamentul de participare/desfaşurare este disponibil in mod gratuit oricarui 

solicitant (i) in format fizic in interiorul fiecarui magazin Domino’s Pizza, (ii) in format 

electronic, prin accesarea paginii http://goanadupaaur.dominos-pizza.ro/ si (iii) in urma 

unei solicitari scrise trimise la adresa Organizatorului DOMINO’S PIZZA MAXIM SRL, din 

Bucuresti, Drumul Plaiul Campinei nr. 27A, sector 1.  

  

Organizator:  

DOMINO’S PIZZA MAXIM SRL  

  

   
  


