TERMENI SI CONDITII
ACTIUNE PROMOTIONALA ”N-are Cum”
1) ORGANIZATORUL
a) Organizatorul actiunii promotionale ”N-are Cum” (in continuare denumita "Promotia") este Stanleybet Romania Online
LTD, cu sediul in Malta, Level 4, Ewropa Business Centre, Triq Dun Karm, Birkirkara, Bkr9034, numar inregistrare
C75496, CUI 36249038, capital social de 230.000 € si licenta de organizare a jocurilor de noroc seria
L1160971W000196 emisa de Oficiul National pentru Jocuri de Noroc, in continuare denumit ”Organizator”.
b) Termenii si conditiile actiunii promotionale ”N-are Cum” (denumiti in continuare ”T&C”) sunt intocmite si vor fi facute
publice pe website-ul www.narecum.stanleybet.ro. T&C vor fi puse la dispozitie, in mod gratuit, in format scriptic, la
dispozitia oricarui solicitant care cere aceasta la numarul de telefon 0372 72 55 55 sau prin e-mail la adresa
suport@stanleybet.ro.
c) Participantii sunt obligati sa respecte T&C redate mai jos. Participarea implica cunoasterea si acceptarea integrala si
neconditionata a T&C de catre participanti.
d) Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau completa T&C pe parcursul derularii Promotiei, daca motive
obiective impun aceasta, urmand ca modificarile sau completarile aduse sa intre in vigoare numai dupa aducerea la
cunostinta publicului in mod oficial, in aceeasi maniera in care a fost facuta si informarea initiala. Modificarile si/sau
completarile vor fi facute publice cu cel putin 24 de ore inaintea intrarii lor in vigoare.
e) In niciun caz, prin modificarile sau completarile aduse T&C, Organizatorul nu va putea afecta drepturile participantilor
care au dobandit aceasta calitate, pana la data operarii modificarilor si/sau completarilor.
2) DURATA SI LOCUL DESFASURARII
a) Durata in care se va desfasura Promotia este cuprinsa intre: 20.08.2019 - 30.10.2019 (denumita in continuare
”Perioada Promotiei”).
b) Promotia se va desfasura in mediul online, pe website-ul www.narecum.stanleybet.ro, aflat in proprietatea
Organizatorului Stanleybet Romania Online LTD, cu sediul in Malta, Level 4, Ewropa Business Centre, Triq Dun Karm,
Birkirkara, Bkr9034, numar inregistrare C75496, CUI 36249038, capital social de 230.000 € si licenta de organizare a
jocurilor de noroc seria L1160971W000196 emisa de Oficiul National pentru Jocuri de Noroc.
3) DREPTUL DE PARTICIPARE
a) La prezenta Promotie are dreptul sa participe orice persoana fizica de nationalitate romana sau straina, cu varsta de 18
ani impliniti in momentul participarii, cu domiciliul sau resedinta in Romania, care acceseaza website-ul
www.narecum.stanleybet.ro si voteaza pe deznodamantul materialelor video disponibile la momentul accesarii.
b) Participarea este gratuita, Participantilor nu le este impusa nicio taxa sau plata suplimentara, directa sau indirecta.
c) Nu au dreptul sa participe la Promotie angajatii Organizatorului si angajatii societatilor implicate in desfasurarea
Promotiei, inclusiv rudele si afini acestora de pana la gradul II (doi).
d) Daca sunt identificate persoane care au influentat sau care au facilitat castigarea unui premiu, Organizatorul are dreptul
de a anula premiul sau veniturile obtinute de pe urma acestuia si de a urmari in instanta respectivele persoane pentru
recuperarea prejudiciilor.
e) Participarea creeaza prezumtia absoluta de cunoastere si acceptare integrala, expresa si neechivoca a T&C de catre
Participanti si totodata are valoare de acceptare integrala, expresa si liber consimtita, a prevederilor acestora.
4) PREMIILE
a) In cadrul acestei promotii, Organizatorul ofera urmatoarele tipuri de premii:
i. PARIU GRATUIT - acesta are valoare nominala de 10 lei si poate fi utilizata exclusiv pe platforma online de
pariere www.stanleybet.ro, pe evenimente din sectiunea SPORT cu cota minima 2.00.
ii. RUNDE GRATUITE - 20 de runde cu miza de 0.10 lei fiecare, disponibile in sectiunea CASINO de pe platforma
online de pariere www.stanleybet.ro, pentru jocul Books and Bulls de la GAMOMAT.
b) Valoarea totala a premiilor si numarul acestora va fi stabilit de numarul de persoane care vor accesa website-ul
www.narecum.stanleybet.ro si vor vota pe deznodamantul materialelor video disponibile pe acesta.
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c) Nu se va acorda contravaloarea in bani a premiilor si nici nu se va accepta modificarea caracteristicilor/ parametrilor
acestora.
d) Organizatorul nu este raspunzator de modul de utilizare a premiilor acordate in cadrul acestei Promotii.
5) MECANISM DESFASURARE
a) In perioada in care se desfasoara prezenta Promotie, pe website-ul www.narecum.stanleybet.ro, Organizatorul va pune
la dispozitia Participantilor clipurile video care fac subiectul prezentei promotii.
b) Participantii care acceseaza website-ul mentionat anterior vor putea vota, avand la dispozitie optiunile ”Are Cum” si ”Nare Cum”, pe deznodamantul fiecarui material video in parte, raspunzand astfel la intrebarea clipului.
c) Deznodamantul fiecarui material video va fi disponibil Participantilor imediat dupa ce acestia vor completa formularul
de participare.
d) Posibilitatea de a vota va fi activa pentru fiecare material video incepand cu ziua in care acesta este disponibil si pana
la publicarea urmatorului material.
e) Pentru a putea vota, un participant trebuie:
i. Sa furnizeze o adresa de e-mail valida;
ii. Sa furnizeze un numar de telefon (optional);
iii. Sa bifeze casuta prin care declara ca este de acord cu T&C si ca are varsta de 18 ani;
iv. Sa selecteze tipul de premiu pe care doreste sa-l primeasca;
f) Pentru fiecare material video, un Participant poate sa voteze doar o singura data.
6) MECANISMUL DE ACORDARE SI UTILIZARE A PREMIILOR
a) In cadrul acestei Promotii vor fi acordate premii tuturor Participantilor indiferent daca optiunea de vot aleasa de acestia
este sau nu conforma cu deznodamantul materialului video la care au votat.
b) Pentru ca un Participant sa poata primi premiul ales trebuie ca adresa de e-mail sa fie atasata la un cont existent sau
care urmeaza sa fie creat pe platforma de pariere online www.stanleybet.ro.
c) Premiile, in functie de tipul ales, vor fi acordate in termen de 24 de ore de la momentul in care Participantul voteaza,
direct in contul acestuia de pe platforma www.stanleybet.ro, daca acesta exista, sau in termen de 24 de ore de la
momentul in care acest isi creeaza un cont valid pe www.stanleybet.ro. In acest sens Organizatorul va trimite un mesaj
de confirmare catre numarul de telefon sau adresa de e-mail furnizata de Participant in momentul participarii la Promotie.
d) Premiile din aceasta Promotie vor fi acordate conform termenelor mentionate de la punctul anterior, dar nu mai tarziu
de 31 Octombrie 2019.
e) La prezenta Promotie un Participant poate sa primeasca un singur premiu pentru fiecare material video la care voteaza.
f) Fiecare Participant va primi pentru fiecare material video la care voteaza tipul de premiu selectat de catre acesta la
momentul votului. Orice incercare ulterioara de modificare a tipului de premiu nu va fi luata in considerare.
g) Premiile acordate in cadrul acestei promotii, indiferent de tipul acestuia, pot fi folosite de catre Participanti in termen
de 30 de zile de la momentul in care acestea sunt disponibile in conturile acestora de pe www.stanleybet.ro.
h) Eventualele castiguri rezultate din utilizare premiilor primite la aceasta Promotie nu au conditie de rulaj.
i) Orice incercare de frauda va fi sanctionata cu neacordarea premiilor si sesizarea organelor de cercetare penala.
7) CONDITII DE UTILIZARE A PREMIILOR
a) Toate castigurile obtinute din Rotiri Gratuite/ Pariuri Gratuite sunt considerate bani reali si se pot retrage oricand, fara
conditii de rulaj, cu respectarea politicii de „Depuneri si Retrageri”.
b) Oferta este valabila pentru o singura adresa de domiciliu/ calculator/ adresa IP/ cont de joc. In caz de activitati
fraudulente, castigurile obtinute vor fi anulate.
c) Stanleybet Romania Online LTD isi rezerva dreptul de a schimba/ opri prezenta promotie oricand, fara notificarea
prealabila a jucatorilor.
d) Deciziile Stanleybet.ro sunt finale.
e) Se aplica T&C generale Stanleybet.ro
f) Conditii- 20 Rotiri Gratuite
i. Pentru a intra in posesia Rundelor Gratuite jucatorul trebuie sa le selecteze din sectiunea BONUS (20FS – Pariul
Lu’ Micutzu) in contul de joc.
ii. Rundele gratuite sunt disponibile exclusiv pentru jocul Books and Bulls.
iii. Dupa selectarea acestora din contul de joc, Rundele Gratuite se vor regasi in jocul Books and Bulls.
iv. Rundele gratuite sunt disponibile atat pe interfata desktop cat si pe mobil.
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v. Rundele gratuite sunt disponibile pana pe 30.11.2019, ora 23:59. Dupa aceasta data toate rundele gratuite
vor expira si nu se mai pot utiliza.
vi. Valoarea maxima a castigurilor generate din runde gratuite este de 1000 de Lei. Sumele care depasesc aceasta
valoare vor fi corectate manual de catre Stanleybet in contul jucatorului la momentul retragerii.
g) Conditii - 10 Lei Pariu Gratuit
i. Pentru a intra in posesia Pariului Gratuit jucatorul trebuie sa il selecteze din sectiunea BONUS (10FB – Pariul Lu’
Micutzu) in contul de joc.
ii. Ulterior acest Pariu Gratuit va fi vizibil direct in contul de joc in sectiunea „Pariurile mele Gratuite”, aflata in meniul
din stanga paginii principale.
iii. Poti utiliza Pariul Gratuit pentru a plasa pariuri cu cota minim 2.00 pe evenimente pre-meci, dar si live. Se vor lua
in calcul atat pariurile simple, cat si cele multiple.
iv. Pariul Gratuit este valabil 30 de zile din momentul revendicarii acestuia din sectiunea BONUS in contul de joc.
v. Castigurile obtinute din Pariuri Gratuite nu vor contine si miza.
8) LIMITAREA RASPUNDERII
a) Organizatorul Promotiei nu isi asuma raspunderea si nu va putea fi tinut raspunzator pentru vreo dauna pretinsa sau
cauzata in legatura cu vreuna din situatiile de mai jos, fara insa a se limita exclusiv la acestea:
i. nefunctionarea temporara a website-ului www.narecum.stanleybet.ro;
ii. disfunctionalitatea temporara a serverelor pe care ruleaza website-ul www.narecum.stanleybet.ro;
iii. erori cauzate de intreruperea accesului la internet a serverelor pe care ruleaza website-ul
www.narecum.stanleybet.ro;
iv. suspendarea temporara sau definitiva a contului oficial de Youtube unde sunt incarcate materialele video;
v. lipsa conexiunii la internet a dispozitivelor de pe care Participantii accesea website-ul
www.narecum.stanleybet.ro;
vi. daca sunt efectuate lucrari de intretinere si website-ul www.narecum.stanleybet.ro nu este disponibil, in acest
sens Organizatorul va informa Participantii la momentul accesarii website-ului.
b) Organizatorul nu garanteaza ca website-ul www.narecum.stanleybet.ro va fi disponibil in mod constant si nu poate fi
raspunzator pentru caderi de internet/retea si, in special, pentru caderi din cauza carora website-ul nu poate fi accesat
ca urmare a unor dificultati tehnice sau de alta natura care se regasesc in afara sferei de influenta a Organizatorului, de
ex. forta majora, culpa tertelor persoane.
c) Organizatorul nu raspunde pentru datele inexacte si/sau neadevarate furnizate de Participanti, in special pentru cele
furnizate de minori, cu scopul de a creea aparenta varstei minime de 18 ani, in vederea Participarii la prezenta
Promotie.
d) Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru nici o dauna indirecta, speciala, incidentala care rezulta din utilizarea,
sau incapacitatea de a utiliza website-ul www.narecum.stanleybet.ro.
e) Participantii inteleg faptul ca Organizatorul nu are control si nici obligatia de a actiona cu privire la una din situatiile de
mai jos, fara insa a se limita exclusiv la acestea:
i. efectul continutului disponibil pe website-ul www.narecum.stanleybet.ro asupra Participantilor;
ii. interpretarea sau utilizarea de catre Participanti a continutului disponibil pe website-ul
www.narecum.stanleybet.ro;
iii. actiunile pe care le intreprind Participantii, ca urmare a accesarii continutului disponibil pe website-ul
www.narecum.stanleybet.ro;
9) CONFIDENTIALITATEA DATELOR SI PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
a) Organizatorul, in calitate de operator autorizat, prelucreaza datele cu caracter personal furnizate de participanti la inscriere
in Promotie in concordanta cu propria sa politica de prelucrare a datelor. Organizatorul se obliga sa respecte legislatia
privind protectia datelor cu caracter personal, sa pastreze confidentialitatea datelor personale ale Participantilor si sa le
utilizeze numai in conformitate cu prezentele T&C si legislatia in vigoare.
b) Organizatorul colecteaza si utilizeaza datele cu caracter personal (adresa de e-mail si/sau telefon) furnizate la inscriere
in Promotie, in scopuri legate de desfasurarea Promotiei, operatiunile de prelucrare fiind urmatoarele: colectarea,
stocarea si utilizarea. De asemenea, Organizatorul poate prelucra datele respective in scopuri de marketing, in cazul in
care Participantii si-au exprimat consimtamantul cu privire la primirea de oferte personalizate prin sms, prin completarea
Formularului de obtinere consimtamant.
c) Datele furnizate prin Formularul de obtinere consimtamant vor fi prelucrate pana la o manifestare contrara de vointa a
Participantilor.
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d) Organizatorul va inceta prelucrarea datelor personale in scop de marketing de indata ce un Participant isi va retrage
consimtamantul acordat pentru utilizarea datelor sale in acest scop sau se va opune prelucrarii datelor sale in scopul de
a primi oferte personalizate. Dezabonarea de la primirea pe adresa de email a ofertelor se va realiza prin optiunea
„unsubscribe” disponibila in cuprinsul email-ului transmis sau printr-o solicitare transmisa la adresa de email:
dpo@stanleybet.ro.
e) Datele cu caracter personal colectate in cadrul acestei Promotii nu vor fi dezvaluite catre terti, cu exceptia Imputernicitilor
Organizatorului si cu exceptia cazurilor in care trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia in vigoare.
f) Conform Regulamentului UE nr. 679/2016 (GDPR), Participantii au urmatoarele drepturi:
i. dreptul de informare (art. 13 GDPR), care presupune informarea de o maniera concisa, transparenta si usor
accesibila a Participantilor cu privire la datele prelucrate;
ii. dreptul de acces (art. 15 GDPR), prin intermediul caruia Participantul obtine din partea operatorului o
confirmare a faptului ca datele sale personale sunt sau nu prelucrate. De asemenea, Participantii pot solicita o
copie a datelor pe care organizatorul le prelucreaza despre acestia. Cererile trebuie sa includa informatii
relevante pentru identificarea in baza de date. Cererea va fi solutionata in maxim 30 de zile;
iii. dreptul de rectificare (art. 16 GDPR), care presupune posibilitatea Participantului de a solicita operatorului sa
rectifice datele inexacte care privesc persoana vizata. Participantii pot formula o astfel de cerere in cazul in care
observa ca datele acestora sunt incomplete sau inexacte;
iv. dreptul la restrictionarea prelucrarii (art. 18 GDPR), ce poate aparea in situatia unei prelucrari inexacte, ilegale
sau a exercitarii dreptului la opozitie de catre Participant;
v. dreptul la portabilitatea datelor (art. 20 GDPR), ce poate fi exercitat in cazurile in care prelucrarea are ca temei
consimtamantul Participantului sau contractul si doar daca datele Participantului sunt prelucrate prin mijloace
automatizate;
vi. dreptul de a fi uitat (art. 17 GDPR) prin care Participantul poate obtine stergerea datelor sale de catre operator.
Acest drept nu este unul absolut, avand aplicabilitate doar in anumite situatii expres prevazute de lege;
vii. dreptul la opozitie (art. 21 GDPR), ce presupune dreptul Participantului de a se opune prelucrarii datelor in
scop de marketing. Participantii isi pot exercita acest drept in orice moment. Cu toate acestea, exista
posibilitatea ca pentru inregistrarea si solutionarea cererii, sa fie necesar un interval de timp rezonabil (72 ore)
in care este posibil ca Participantii sa mai primeasca informari de marketing;
viii. dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate pe prelucrarea automata (art. 22 GDPR).
g) Participantii la Program isi pot exercita oricand drepturile de mai sus, prin simpla transmitere a unei solicitari la
dpo@stanleybet.ro sau telefonic la numarul 0372.72.55.55. In cererea formulata, Participantii sunt rugati sa ne precizeze
adresa unde doresc sa le comunicam informatiile (posta electronica, sau printr-un serviciu de corespondenta care sa
asigure ca predarea li se va face numai personal). Pentru solutionarea eficienta a cererilor participantilor, acestia sunt
rugati sa ne descrie detaliat contextul in care ne-au furnizat datele cu caracter personal.
h) In cazul in care Participantii nu sunt multumiti de modul de solutionare a cererea, acestia se pot adresa Autoritatii
Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.
10) Notă de informare privind prelucrarea datelor prin intermediul www.narecum.stanleybet.ro
Stanleybet Romania Online Limited (în continuare Stanleybet), cu sediul în Malta, LEVEL 4, EWROPA BUSINESS CENTRE,
TRIQ DUN KARM, BIRKIRKARA, BKR9034, număr de înregistrare C 75496, titular al licenței Clasa 1 emisă de către Oficiul
Național pentru Jocuri de Noroc (ONJN), va prelucra datele cu caracter personal ale utilizatorilor acestui Site în conformitate
cu Politica sa de protecție a datelor, conform legislației în vigoare și vă aduce la cunoștință prin intermediul prezentei note
operațiunile de prelucrare efectiv desfășurate.
Nota de informare se întemeiază pe dispozițiile art. 13 din Regulamentul nr. 2016/679 privind protecția persoanelor fizice
în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a
Directivei 95/46/CE (“Regulamentul general privind protecția datelor” sau „GDPR“), care a intrat în vigoare de la data de 25
mai 2018, precum și pe legislația națională aplicabilă.
Stanleybet se angajează să implementeze cele mai înalte standarde de confidențialitate și transparență cu privire la datele
cu caracter personal pe care le prelucrează în activitatea curentă. Protecția și transparența totală în ceea ce privește
prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în cadrul activității noastre fiind obiectivele noastre de maximă
importanță.
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Utilizarea de către dumneavoastră a serviciilor noastre este supusă acestei Note de informare și Politicii referitoare la
modulele cookie. Scopul acestei Note este de a informa utilizatorii cu privire la modul de colectare, stocare și utilizare a
datelor cu caracter personal.
În egală măsură, utilizarea site-ului www.narecum.stanleybet.ro (denumit în continuare "Site") presupune luarea la
cunoștință a Notei de informare. Accesând și utilizând acest Site, acceptați termenii și condițiile de utilizare.
Dacă nu sunteți de acord cu această Notă de informare, vă rugăm să încetați să mai folosiți serviciile noastre.
Orice informații referitoare la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal pot fi solicitate la adresa
dpo@stanleybet.ro.
În cele ce urmează vom expune tipurile de date colectate și prelucrate în contextul accesării acestui Site și înscrierii la
campanie, categoriile de destinatari, durata de stocare, temeiurile și scopurile prelucrării datelor, existența unor decizii
automate în ceea ce vă privește precum și drepturile pe care le puteți exercita în temeiul GDPR.
a) Categorii de date cu caracter personal
Cu titlu general, Stanleybet poate prelucra date cu caracter personal în contextul participării persoanelor fizice la campania
desfășurată prin intermediul acestui Site.
Prelucrările efectuate cu privire la datele furnizate direct de către dumneavoastră sau observate prin intermediul interacțiunii
cu acest Site pot include:
•

Informații pe care ni le furnizați în mod direct prin completarea formularului de înscriere în campanie, care se pot
referi la: adresa de email (obligatorie pentru înscrierea în campanie), numărul de telefon (opțional) sau contul de
utilizator din platforma de pariere la distanță Stanleybet (adresa de email), opțiunea de vot, premiul preferat (free
spin/free bet).

•

De asemenea, având în vedere dispozițiile legale în materia jocurilor de noroc, în conformitate cu care avem obligația
de a ne asigura că serviciile pe care le oferim, inclusiv prin intermediul acestui Site nu se adresează minorilor, vom
colecta date referitoare la data nașterii sau confirmarea faptului că aveți peste 18 ani. Aceste informații sunt stocate
prin intermediul unui cookie, pe durata sesiunii dumneavoastră, cu excepția cazului în care alegeți ca pagina de
internet să rețină această informație pentru o durată mai lungă (bifând căsuța Ține-mă minte).
În cazul în care nu sunteți de acord să furnizați informații referitoare la vârstă, nu veți putea avea acces la Site,
informațiile referitoare la vârsta reprezentând o obligație legală a Stanleybet.
Am marcat corespunzător câmpurile obligatorii astfel încât solicităm un minim de informații de care avem nevoie
pentru a vă identifica și pentru a putea lua legătura cu dumneavoastră, dacă este necesar. Nu condiționăm înscrierea
dumneavoastră în campanie de consimțământul dumneavoastră pentru primirea de comunicări de marketing.

•

Informații pe care le observăm cu privire la comportamentul dumneavoastră pe site, prin intermediul cookies, care se
pot referi la: tipul dispozitivului utilizat pentru accesarea acestui Site, adresa IP, ora accesării Site-ului, regiunea în
care se află dispozitivul de pe care accesați Site-ul, sursa de pe care ați accesat Site-ul. Mai multe informații privind
prelucrare datelor prin intermediul cookies veți regăsi în Politica privind modulele cookie, disponibilă aici.

•

Informații pentru valorificarea premiului. Având în vedere faptul că pentru intrarea în posesia premiului va fi necesară
crearea unui cont pe platforma de pariere Stanleybet (https://www.stanleybet.ro/), datele furnizate vor fi ulterior
asociate contului dumneavoastră de jucător (asocierea realizându-se prin intermediul emailului sau numărului de
telefon, în măsura în care acestea sunt aceleași cu cele folosite la crearea contului). Aceste date vor fi păstrate în
conformitate cu dispozițiile legale referitoare la istoricul de joc, respectiv timp de 6 ani.

În ceea ce privește jucătorii existenți în platforma de pariere la distanță, premiul va fi asociat contului de jucător.
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Cu titlu exemplificativ, datele cu caracter personal pe care le colectăm și prelucrăm pentru definirea contului de utilizator,
sunt colectate în baza obligației legale în materie jocurilor de noroc, după cum urmează: nume, prenume, cod de utilizator,
adresă de email, sex, cod numeric personal, vârstă, copia cărții de identitate, copia cardului cu care alimentați contul în
platforma de pariere la distanță. Ulterior înregistrării, vom colecta, stoca și prelucra date privind istoricul dumneavoastră
de joc.
Prelucrărilor de date cu caracter personal efectuate în cadrul platformei de pariere la distanță le vor fi aplicabile regulile
privind Protecția datelor disponibile pe site-ul https://www.stanleybet.ro/dataprotection .
b) Scopurile în care vă prelucrăm datele cu caracter personal
Putem colecta și prelucra date cu caracter personal în următoarele scopuri:
a) Administrarea și operarea acestui Site, inclusiv în ceea ce privește identificarea dificultăților întâmpinate în cazul
accesării conținutului acestui Site, analiza statistică, efectuarea de teste, analiza tendințelor, urmărirea acțiunilor
utilizatorilor precum și pentru a culege informații demografice generale care să ne sprijine în identificarea
preferințelor vizitatorilor;
b) Participarea dumneavoastră la campania desfășurată, care va presupune transmiterea de informări prin email (și
mesaj către numărul de telefon, dacă a fost furnizat la înscriere) privind etapele campaniei sau perioada rămasă
pentru valorificarea premiului (pe durata de valabilitate a acestuia, respectiv 30 de zile, dar nu mai tarziu de 31
Noiembrie 2019), astfel cum sunt acestea definite în Regulamentul campaniei;
c) Intrarea în posesia premiului acestei campanii, care va presupune crearea unui cont de utilizator în platforma de
pariere la distanță Stanelybet, și asocierea premiului aferent adresei de email;
d) Analiza datelor privind activitatea pe site în vederea afișării de conținut relevant pentru dumneavoastră;
e) Transmiterea de oferte și promoții ale Stanleybet, în cazul în care v-ați manifestat în mod expres consimțământul;
f)

Îmbunătățirea serviciilor oferite clienților;

g) Furnizarea de informații cu privire la actualizarea și modificarea termenilor și condițiilor, precum și cu privire la
furnizarea serviciilor;
h) Asigurarea măsurilor de securitate.
c) Temeiuri legale ale prelucrării
În ceea ce privește temeiurile legale pe care se întemeiază prelucrările efectuate de Stanleybet, în contextul utilizării de
către dumneavoastră a acestui Site, acestea sunt reprezentate de:
- consimțământul explicit al dumneavoastră în ceea ce privește înscrierea în campanie, prin completarea formularului și
transmiterea acestuia,
- consimțământul explicit în ceea ce privește cookie-urile plasate pe dispozitivul dumneavoastră,
- consimțământul explicit prin bifarea căsuței corespunzătoare acordului pentru primirea de comunicări electronice privind
promoțiile și ofertele Stanleybet ce pot fi valorificate în cadrul platformei de pariere la distanță. Având în vedere modalitatea
efectivă de înregistrare a consimțământului, în cazul în care manifestările de voință sunt contradictorii pe parcursul celor 4
etape ale campaniei, va fi luată în considerare ultima manifestare de voință.
- obligația legală a Stanleybet în ceea ce privește stocarea și asocierea istoricului de joc, precum și în ceea ce privește
colectarea datelor minime necesare pentru definirea contului. În ceea ce privește operațiunile ulterioare de stocare, acestea
sunt detaliate în cadrul Politicii de confidențialitate a Stanleybet, în cadrul platformei de pariere la distanță.
- interesul legitim al Stanleybet cu privire furnizarea de conținut relevant în ceea ce privește situația dumneavoastră
particulară. Astfel, în cazul în care ați votat deja și ați completat formularul de înscriere în campanie, prin intermediul
tehnologiei pixel, la următoarea sesiune nu vă vom mai afișa conținutul pentru care deja ați votat. De asemenea, în cazul
în care ați votat deja pentru un video, nu mai puteți utiliza aceeași adresă de email.
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d) Partajarea și transferul datelor dumneavoastră cu caracter personal
Putem partaja datele cu caracter personal pe care ni le furnizați cu persoanele noastre împuternicite - în principal prestatori
de servicii ai Stanleybet, în special în ceea ce privește desfășurarea campaniei, însă vom păstra controlul asupra datelor
dumneavoastră cu caracter personal și vom folosi măsuri corespunzătoare de protecție, conform legii aplicabile, pentru a
asigura integritatea și securitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal.
Categoriile de destinatari către care putem transmite anumite date cu caracter personal sunt reprezentate de furnizorii noștri
de servicii de analiză și publicitate pe internet, furnizori de sisteme IT şi furnizorii de servicii de asistenţă aferenţi, companii
implicate în operarea paginii noastre de internet în ceea ce privește plasarea de cookie, precum și alte categorii de părți,
cum ar fi autoritățile și instituțiile publice, contabilii, auditorii, avocații și alți consilieri profesionali externi, în cazul în care
activitatea acestora necesită cunoașterea acestora sau în cazul în care legea ne impune să le divulgăm.
De asemenea, putem divulga date care vă aparțin în cazul în care este interesul nostru legitim să facem acest lucru pentru
a administra, extinde sau dezvolta activitatea comercială:
(i) în cazul unui transfer de întreprindere (vindem o parte a afacerii sau anumite bunuri) care are legătură cu pagina de
internet a campaniei, putem dezvălui datele dumneavoastră posibilului cumpărător al respectivelor activităţi comerciale sau
bunuri, pentru a ne asigura că respectiva activitate continuă;
(ii) în cazul în care Stanleybet (sau o parte substanţială din bunurile sale) este achiziţionată de un terţ, situaţie în care datele
personale deţinute de Stanleybet vor constitui unui dintre activele transferate;
(iii) în cazul în care avem obligaţia de a dezvălui datele dumneavoastră personale pentru a respecta o obligație legală, orice
solicitare legală din partea autorităţilor guvernamentale sau executive, şi după cum poate deveni necesar pentru a îndeplini
anumite cerinţe de securitate națională sau de aplicare a legii sau a de preveni anumite activităţi ilegale;
(iv) pentru a răspunde oricăror pretenţii, pentru a ne proteja drepturile noastre sau ale unui terţ, pentru a proteja siguranţa
oricărei persoane sau pentru a preveni orice activitate ilegală; sau
(v) pentru a proteja drepturile, proprietăţile sau siguranța Stanleybet, a angajaţilor săi, a clienţilor săi, a furnizorilor sau a
altor persoane.
e) Stocarea și asigurarea securității datelor cu caracter personal
Asigurarea confidențialității datelor cu caracter personal pe care ni le transmiteți atât prin intermediul prezentului Site, cât
și prin intermediul altor canale de comunicare reprezintă o preocupare importantă pentru noi. Am implementat măsuri
tehnice și organizatorice pentru păstrarea confidențialității și securității datelor dumneavoastră cu caracter personal, în
conformitate cu procedurile noastre interne cu privire la stocarea, divulgarea și accesarea datelor cu caracter personal.
Datele cu caracter personal pot fi păstrate în sistemele noastre tehnologice de date cu caracter personal, acelea alea
contractorilor noștri.
Trebuie să aveți în vedere faptul că în procesul de furnizare a datelor cu caracter personal către noi, datele dumneavoastră
personale pot fi transferate prin internet. Deşi depunem eforturi susţinute pentru a proteja informaţiile personale pe care ni
le puneţi la dispoziţie, schimbul de informaţii dintre noi şi dumneavoastră prin intermediul unei conexiuni la internet nu
este 100% sigur. După ce recepționăm datele transmise de către dumneavoastră, vom utiliza proceduri stricte şi metode
de securitate pentru a împiedica accesul neautorizat la aceste informaţii.
Prelucrarea datelor cu caracter personal în contextul acestei campanii conduce la stocarea, asocierea, combinarea și
utilizarea datelor participanților în vederea atribuirii premiilor.
Durata de stocare a datelor colectate în cazul participării dumneavoastră la această campanie, diferă în funcție de crearea
sau nu a unui cont în platforma de pariere Stanleybet.
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Astfel, în cazul în care v-ați înscris la campanie, dar nu ați urmat etapa înscrierii în platformă pentru a valorifica premiul,
datele dumneavoastră vor fi stocate termen de 1 an de la încheierea campaniei, fiind utilizate în scopuri de marketing,
pentru transmiterea de oferte și promoții ale Stanleybet, cu excepția cazului în care vă exercitați dreptul la opoziție, când
datele dumneavoastră vor fi șterse ca urmare a manifestării de voință.
În cazul în care v-ați creat cont în platforma Stanleybet și ați utilizat premiul, durata de stocare a datelor dumneavoastră,
asociate participării la această campanie, va fi determinată de obligația legală a Stanleybet în ceea ce privește stocarea
istoricului de joc (6 ani). În cazul în care nu ați utilizat premiul și nici nu ați plasat alte pariuri (în sensul de a nu deține un
istoric de joc), datele furnizate pentru definirea contului de utilizator pot fi șterse/anonimizate ca urmare a exercitării
drepturilor dumneavoastră în acest sens.
f)

Decizii automate sau profilare

Urmare a accesării Site-ului și înscrierii dumneavoastră la campanie, prin transmiterea formularului, vom utiliza anumite
date cu caracter personal pentru crearea unui profil și pentru luarea unor decizii automate în ceea ce vă privește. Astfel,
prin intermediul tehnologiei Pixel, pusă la dispoziție de Facebook, vom utiliza date precum: adresa IP, informații despre
browser, locație, pixel ID, date referitoare la click-urile pe butoanele paginii noastre, informații cu privire la completarea
formularului de înscriere în campanie. Vom utiliza aceste categorii de date pentru a vă furniza conținutul relevant pentru
dumneavoastră, în ceea ce privește pagina acestei campanii, în sensul că, după ce v-ați exprimat opțiunea pentru un video,
nu vă vom mai furniza posibilitatea de a vota din nou pentru același video, cookie-ul setat pentru a-și aminti că ați votat
deja, va preveni acest lucru. De asemenea, în cazul în care ați șters cookie-urile plasate, veți putea vizualiza varianta scurtă
a unui video, dar dacă erați deja înscris, nu veți mai putea folosi aceleași date pentru a obține un nou premiu.
g) Drepturile dumneavoastră
Dorim să vă informăm că, în cadrul noilor reglementări privind protecția datelor cu caracter personal prevăzute de
Regulamentul general privind protecția datelor UE 2016/679, în cazul în care prelucrăm date cu caracter personal ale
dumneavoastră, dispuneți de următoarele drepturi:
-

-

-

-

-

-

dreptul de acces, prevăzut de art. 15, în baza căruia puteți să ne solicitați, gratuit, să vă confirmăm dacă prelucrăm
sau nu date cu caracter personal care vă privesc. De asemenea, ne puteți solicita o copie a datelor pe care le prelucrăm
despre dumneavoastră. Cererile trebuie să includă informații relevante pentru a vă putea identifica în baza noastră de
date. Vom soluționa cererea dumneavoastră, în maxim 30 de zile;
dreptul la rectificare, prevăzut de art. 16, pe care îl puteți exercita, prin formularea unei cereri prin care ne puteți
solicita să modificăm informațiile pe care le avem deja despre dumneavoastră. Puteți formula o astfel de cerere atunci
când observați că datele dumneavoastră sunt incomplete sau inexacte;
dreptul la restricționarea prelucrării, prevăzut de art. 18, pe care puteți să-l exercitați atunci când contestați exactitatea
datelor, considerați că prelucrarea este ilegală sau vă opuneți ștergerii datelor. Urmare a exercitării acestui drept, vom
putea în continuare să stocăm datele, efectuarea altor operațiuni de prelucrare fiind posibilă doar cu consimțământul
dumneavoastră, cu excepția cazurilor expres prevăzute de lege;
dreptul la portabilitate, prevăzut de art. 20, pe care îl puteți exercita doar pentru cazurile în care prelucrarea are ca
temei consimțământul dumneavoastră sau contractul și doar dacă datele dumneavoastră sunt prelucrate prin mijloace
automatizate. Dacă îndepliniți condițiile, ne puteți transmite o cerere de portare a datelor către operatorul pe care vi-l
doriți;
dreptul de a vă opune prelucrării datelor în scop de marketing, prevăzut de art. 21. Puteți să vă exercitați acest drept
în orice moment, iar noi vă garantăm că datele dumneavoastră nu vor mai fi prelucrate în acest scop. De asemenea,
dispuneți de acest drept și în ceea ce privește prelucrările întemeiate pe interesul legitim al Stanleybet, precum și cu
privire la publicarea de materiale de promovare a brandului;
dreptul la ștergere, prevăzut de art. 17, în baza căruia avem obligația să ștergem datele cu caracter personal pe care
le prelucrăm despre dumneavoastră. Acest drept nu este unul absolut, având aplicabilitate doar în anumite situații
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expres prevăzute de lege. Atunci când formulați o cerere de ștergere, vă rugăm să aveți în vedere că ștergerea acestora
poate fi un proces complex.
În vederea exercitării acestor drepturi, vă rugăm să ne transmiteți o cerere scrisă, pe adresa de e-mail dpo@stanleybet.ro,
cu subiectul ˝Solicitare informații personale˝.
În cazul în care nu sunteți mulțumit de modul în care v-am soluționat cererea, vă puteți adresa Autorității Naționale de
Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.
h) Actualizarea Notei de informare
Ne rezervăm dreptul de a actualiza și modifica periodic această Notă de informare pentru a reflecta orice modificări ale
modului în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal sau orice modificări ale cerințelor legale. În cazul
oricărei astfel de modificări, vom afișa pe Site versiunea modificată a Notei de informare și/sau o vom pune la dispoziție în
alt mod.
i)

Contact

Pentru orice informații suplimentare referitoare la prelucrarea datelor dumneavoastră, vă rugăm să ne contactați la adresa
de e-mail dpo@stanleybet.ro.
11) FORTA MAJORA
a) Pentru scopul acestor T&C, forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat sau prevazut de catre
Organizator, care se produce independent de vointa Organizatorului si a carui aparitie si desfasurare impiedica sau pune
in imposibilitate Organizatorul de a-si indeplini obligatiile asumate.
b) Daca o situatie de forta majora impiedica sau intarzie total sau partial executarea T&C si continuarea Promotiei,
Organizatorul va fi exonerat de raspundere privind indeplinirea obligatiilor pentru perioada in care aceasta indeplinire va
fi impiedicata sau intarziata.
c) In cazul aparitiei unui eveniment de forta majora, Organizatorul va comunica Participantilor la Promotie, existenta acestuia
in termen de 5 zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora.
d) Comunicarea aparitiei cazului de forta majora se va face atat pe website-ul Organizatorului, www.stanleybet.ro, cat si pe
website-ul unde se desfasoara prezenta Promotie.
12) LITIGIILE SI LEGEA APLICABILA
a) Eventualele litigii aparute intre Organizator, pe de o parte, si Participanti, pe de alta parte, se vor rezolva pe cale
amiabila sau, in cazul in care aceasta cale nu este posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele competente.
b) Daca nu este posibila solutionarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate vor inainta litigiul spre solutionare
instantelor judecatoresti romane competente din Municipiul Bucuresti.
c) Legea aplicabila este legea romana.
d) Sesizarile, reclamatiile si contestatiile trimise dupa termenele mentionate in prezentele T&C nu vor fi luate in
considerare.
13) RECLAMATII
a) Reclamatiile referitoare la premiul castigat, ulterioare utilizari acestuia nu vor fi luate in considerare.
b) Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a mecanismului de desfasurare
a prezentei Promotii, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei Promotii.
c) Participantii pot comunica cu Organizatorul pentru aceasta promotie utilizand una din urmatoarele metode:
i. Chat Live – disponibil pe www.stanleybet.ro
ii. Telefon – 0372 72 55 55
iii. Email – suport@stanleybet.ro
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