Regulamentul Extragerii de premii in satul Copceac
Definiţii
Prezentul Regulament stabilește principiul de desfășurare a Extragerii precum şi procedura de
desfășurare şi regulile de participare în cadrul acestuia.
Organizator – furnizorul de reţele şi comunicații electronice ÎM Moldcell SA (în continuare Moldcell).
Extragere – campanie de stimulare a vânzărilor pentru locuitorii satului Copceac care vor vizita magazinul
Moldcell Center in satul respectiv, care se va desfășura pe data de 28 August 2021.

Condițiile Participării – In extragere vor participa cetățenii care vor efectua orice operațiune (reîncărcarea
contului cu cel puțin 100MDL, portare, conectare nouă, achiziția unui produs sau unui serviciu in suma de cel
putin 100 MDL, etc) pe parcursul perioadei 02.08.2021 – 28.08.2021.
Participant – vizitatorii magazinul Moldcell Center Copceac care întrunesc condițiile de participare,
Premii – fondul de premii constă din:
Denumire

Cantitate

Nilox Hover Board DOC off Road

1

Kitvision ActionCamera Escape

1

Keliwow Drona

7

Drona cu camera

1

Hemlet Pistol AR Game
RC mini Drona

11
2

Câștigătorii extragerii – Cistigatorii dispozitivelor enumerate mai sus vor fi selectate la ora 18.00 prin
etragerea aleatorie a unui ticket de participare la extragere. O persoana poate cistiga doar un singur
premiu.

1.Condiţii generale
Prezentul Regulament este aprobat de către Organizator, în vederea organizării extragerii de premii în cadrul
Concursului.
1.1 La Concurs pot participa locuitorii satului Copceac, care vor vizita magazinul Moldcell și vor efectua orice
operatiune (reincarcarea contului, portare, conectare noua, achizitia unui produs sau unui serviciu, etc) pe
parcursul perioadei 01.08.2021 – 28.08.2021, în baza căreia va primi un cod de participare.
1.2 Pentru participare in extragere i se va propune particupantului să completeze un tichet promotional cu
indicarea datelor cu caracter personal a participantului, care vor fi colectate direct de la subiectul de date, și
anume: numărul de telefon, nume prenume, pentru validarea operațiunii (conform condițiilor participării menționate
mai sus). Opțional vor fi colectate datele privind: activarea unui abonament; operatorul; consimțământul pentru
permisiunea transmiterii mesajelor SMS cu caracter informativ şi publicitar despre produsele şi serviciile

organizatorului, precum contactarea telefonică pentru realizarea studiilor de piață, sondajelor de opinii etc.;
semnătura (pentru încuviințarea prin semnătură a acordului).
1.3 Datele cu caracter persoanal, vor fi prelucrate de catre angajatii companiei Moldcell cu scopul de a promova
serviciile companie Moldcell.
1.4 Vom păstra datele cu caracter persoanal atât timp cât este necesar. Pentru clienții care sunt utilizatori ai
serviciilor/produselor Moldcell, perioada de prelucrare este pe durata relațiilor contractuale sau conform cerințelor
legale. În cazul partcipanților la extragere care încă nu utilizează serviciile/produsele Moldcell, vom prelucra datele
cu caracter persoanal până la exercitarea dreptului de obiecție sau până la retragere acordului cu privire la
prelucrare.După expirarea perioadei de retenție, datele cu caracter personal for fi distruse, șterse sau anonimizate
în mod ireversibil (după cum este cazul).
1.5 Subiectul are dreptul de informare, de rectificare, de acces la datele cu caracter personal, de opoziție la
utilizarea datelor cu caracter personal, de ștergere, de a nu fi supus procesului decizional automatizat, acces la
justiție.
1.6 Dacă subiectul de date doește să contacteze Organizatorul în legătură cu oricare dintre drepturile sale sau să
facă o plângere în legătură cu modul în care sunt utilizate datele cu caracter personal, poate să se adreseze la
oricare canale de contact de pe site-ul organizatorului, https://www.moldcell.md/rom/private/asistenta/contacte.
Dacă în continuare subiectul de date are nemulțumiri, poate contacta Centrul Naţional pentru Protecţia Datelor cu
Caracter Personal, datele de contact se găsesc la adresa http://www.datepersonale.md/.

2. Condițiile de desfășurare a Concursului
2.1 Perioada concursului 02.08.2021 – 28.08.2021.
2.2 Participanți la concurs sunt toți vizitatorii care vor efectua careva operatiuni pe parcursul perioadei
02.08.2021-28.08.2021 în magazinul Moldcell din satul Copceac.
2.3 Organizatorul își rezervă dreptul de a penaliza sau descalifica participanții în caz de nerespectare a
prezentului regulament.

3. Oferirea premiilor
3.1 Premiile vor fi acordate doar persoanei prezente la extragere la ora 18.00(28.08.2021);
3.2 In cazul in care peste un minut dupa anuntarea codul de participare a cistigatorului, cistigatorul nu se va
prezenta pe scena, se va alege alt tichet-cistigator;
3.3 Premiile vor fi acordate Câștigătorului după autentificare, în magazin Moldcell Center in satul Copceac;
3.4 Premiul va fi oferit Câștigătorului, după semnarea unui acord de transfer a premiului și a facturii fiscale;
3.5 Taxele şi impozitele ce reies din obligația Organizatorului de a transmite premiul Câștigătorului vor fi achitate
din contul Câștigătorului.

