REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOȚIONALE

“LIGA CÂȘTIGĂTORILOR ”

CAPITOLUL 1 - DENUMIREA ORGANIZATORULUI
1.1 HATTRICK BET S.R.L., persoană juridică română, cu sediul social în București, sectorul 3, Clădirea
TN Offices 2, Splaiul Unirii, nr. 165, etaj 5, avand Cod Unic de Înregistrare („CUI”): 34373098,
înregistrată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul București: J40/4605/2015, reprezentată
legal de Dna. Administrator, Monica Voicu, în calitate de organizator de jocuri de noroc tip pariuri
în cotă fixă, conform licenței seria RO3241L001361 emisă de Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc
(denumit în continuare “O.N.J.N.”) la data de 01.07.2015,
Și
1.2 HATTRICK – PSK d.o.o persoană juridică croată, cu sediul în Croația, Sv Leopolda Mandica 14,
Dugopolje, având adresa de corespondență în Romania, București, sectorul 3, Clădirea TN Offices 2,
Splaiul Unirii, nr. 165, etaj 5, Cod Unic de Înregistrare („CUI”): 080223744, în calitate de organizator
de jocuri de noroc la distanță, conform licenței seria L1160652W000306, emisă de Oficiul Național
pentru Jocuri de Noroc (denumit în continuare “O.N.J.N.”) la data de 01.08.2016, prin reprezentant
autorizat Dl. Andreica Ionut,
denumite în continuare in mod individual „Organizatorul” si in mod colectiv “Organizatorii”
1.3 Organizatorii au hotărât desfășurarea Campaniei promoționale intitulate “Liga Câștigătorilor”
(denumită în continuare “Campania”).
1.4 Campania se adresează tuturor persoanelor majore care îndeplinesc cumulativ condițiile menționate
în Regulamentul Campaniei (denumit în continuare „Regulamentul”), în Regulamentul de Joc
pentru pariuri în cotă fixă și Regulamentul de Joc privind pariurile în cotă fixă – la distanță ale
Organizatorului (denumite în continuare „Regulamentul de joc”).
1.5 Regulamentul este disponibil oricărui solicitant, în mod gratuit, atât în toate Agențiile Casa
Pariurilor, cât și pe website-ul oficial www.casapariurilor.ro, domeniul liga.casapariurilor.ro.
CAPITOLUL 2 – TEMEIUL LEGAL
2.1 Campania se desfășoară în conformitate cu dispozițiile Ordonanței de Urgență nr.77/2009 privind
organizarea si exploatarea jocurilor de noroc cu modificările și completările ulterioare, precum și în
conformitate cu dispozițiile Hotărârii nr. 111/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de
punere în aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și
exploatarea jocurilor de noroc și pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 298/2013
privind organizarea și funcționarea Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc, pentru modificarea
Hotărârii Guvernului nr. 870/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2009 și pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr.
870/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc, cu modificările și completările
ulterioare.
CAPITOLUL 3 - PERIOADA DE DESFĂȘURARE A CAMPANIEI
3.1 Campania se va desfășura în perioada 26.09.2019, ora 00:00 - 17.11.2019, ora 23:59, în toate Agențiile
CASA PARIURILOR și pe website-ul oficial www.casapariurilor.ro, domeniul liga.casapariurilor.ro,
pentru participanții care îndeplinesc condițiile prezentului Regulament.
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3.2 Organizatorii își rezervă dreptul de a modifica Perioada Campaniei pe parcursul derulării acesteia,
dar numai după informarea prealabilă a Participanților, precum și a Oficiului Național pentru Jocuri
de Noroc, dacă este cazul.
3.3 Orice altă solicitare primită de către Organizatori privind participarea la prezenta Campanie, după
Perioada Campaniei sau în afara locației descrise mai sus, nu va fi luată in considerare. Prin urmare,
orice sesizare/ notificare/ reclamație primită din partea Participanților cu privire la prezenta
Campanie, după expirarea duratei Perioadei Campaniei, va fi respinsă de Organizatori ca fiind
neîntemeiată.
CAPITOLUL 4 - CONDIȚIILE GENERALE DE PARTICIPARE
4.1 Prezenta Campanie se adresează tuturor persoanelor fizice (denumite în continuare “Participanți”),
care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:
a) au împlinită vârsta de 18 ani în ziua participării la Campanie;
b) au domiciliul/ reședința fiscală în România;
c) acceptă termenii și condițiile prezentului Regulament, cât și dispozițiile Regulamentului de
joc;
d) îndeplinesc condițiile speciale de participare menționate la 5.1.
4.2 Nu sunt eligibili la prezenta Campanie, angajații Organizatorilor, precum rudele și/sau afinii acestora
până la gradul II1, partenerii Organizatorilor implicați în derularea Campaniei, acționarii și membrii
echipei manageriale ai Organizatorilor, membrii și angajații O.N.J.N., precum și/sau orice alte
persoane care ar putea avea o legătură directă cu prezenta Campanie.
4.3 Prin participarea la Campanie, Participanții declară ca au luat cunoștință de prevederile
Regulamentului, acceptă termenii și condițiile stipulate în Regulamentul de joc și se obligă la
respectarea acestora.
4.4 Pentru ca participarea unei persoane la Campanie sa fie considerată validă, toate condițiile prevăzute
în prezentul Regulament trebuie îndeplinite cumulativ si aceasta sa nu fi trimis către Organizatori, o
cerere in scris, prin care anunță ca nu dorește să mai participe la Campanie.
CAPITOLUL 5 - MECANISMUL CAMPANIEI ȘI ÎNSCRIEREA ÎN CAMPANIE
5.1 Pentru a participa la prezenta Campanie, în perioada 26.09.2019, ora 00:00 - 17.11.2019, ora 23:59,
Participanții trebuie să îndeplinească următoarele condiții specifice:
i.
Se înscriu în mod direct prin intermediul website-ul liga.casapariurilor.ro prin
completarea următoarelor câmpuri: CNP, nume, prenume, adresă de e-mail, număr de telefon
sau cu ajutorul aplicației CASA PARIURILOR prin scanarea biletelor;
ii.
Plasează bilete în cadrul Agențiilor CASA PARIURILOR și/ sau pe platforma online CASA
PARIURILOR (www.casapariurilor.ro) la secțiunea de pariuri sportive prematch și live și/ sau
prin intermediul aplicației pentru Mobil CASA PARIURILOR la secțiunea de pariuri sportive
prematch și live, în perioada și în condițiile prezentului Regulament, astfel:
a)Suma minimă achitată pentru fiecare bilet să fie de 15 RON/ bilet pentru biletele
plasate prin intermediul platformei online CASA PARIURILOR precum și pentru cele
plasate prin aplicația pentru Mobil CASA PARIURILOR, respectiv valoarea mizei
minime pentru biletele de pariere plasate în cadrul Agențiilor CASA PARIURILOR să
fie 14,29 Ron/bilet;
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Rude și/sau afinii acestora până la gradul II: părinți/ frați/ surori/ copii, soț/ soție;
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b) Biletele care îndeplinesc criteriile menționate anterior trebuie să fie necâștigătoare
și să conțină cel puțin un pariu plasat pe unul dintre meciurile care se dispută în cadrul
competițiilor de fotbal din Romania - Liga 1, Liga 2, Liga 3 și Cupa Romaniei.
După înscrierea Participantului la prezenta Campanie, biletele plasate online (prin intermediul
platformei CASA PARIURILOR sau a aplicației pentru Mobil CASA PARIURILOR) la secțiunea de
pariuri sportive prematch și live vor fi înregistrate în Campanie, în mod automat, dacă îndeplinesc
condițiile prezentului Regulament;
iar
Biletele de pariuri plasate în Agențiile CASA PARIURILOR, dacă îndeplinesc criteriile prezentului
Regulament trebuie înscrise de către Participanți pe website-ul liga.casapariurilor.ro sau prin
intermediul aplicației CASA PARIURILOR, prin scanarea biletelor. În acest caz, Participanții pot
înscrie seria unui bilet de pariere o singură dată la prezenta Campanie. Participanții pot înscrie câte
bilete doresc în Campanie, iar în caz de dispută privind biletul de pariere, va avea câștig de cauza
Participantul care a înscris seria biletului de pariere în prezenta Campanie.
5.2 Participanții pot utiliza toate și/ sau oricare dintre metodelele de înscriere a biletelor menționate la
art. 5.1, punctul ii) pentru a participa la Extragerile în vederea acordării Premiilor Campaniei
menționate la Capitolul 6, însă își vor tripla șansele de câștig toți cei care au plasat cel puțin un
bilet prin intermediul Aplicației pentru Mobil CASA PARIURILOR.
Spre exemplu: Participantul se înscrie la Campanie cu 1 bilet necâștigător cu o miză de 14,29 Ron/bilet,
plasat în cadrul Agențiilor CASA PARIURILOR. Participantul are, însă, şi cont pe platforma online CASA
PARIURILOR şi plasează prin intermediul Aplicației pentru Mobil CASA PARIURILOR 1 bilet cu miza de 15
Ron la Pariuri sportive. Acesta va avea 4 şanse la tragerea la sorţi, în loc de 2 șanse pe care le-ar fi avut dacă
ar fi plasat toate biletele în Agenţie.
CAPITOLUL 6 – PREMIILE CAMPANIEI
6.1 Pentru Participanții care îndeplinesc condițiile prezentului Regulament, Organizatorii vor acorda 136
de Premii în valoare totală estimativă de 383.660 RON.
6.2 Premiile Campaniei sunt următoarele:
a) un autoturism “Duster” având specificații speciale;
b) 5 Sufragerii echipate corespunzător pentru vizionarea unui meci de fotbal;
c) 10 Excursii de o persoană la unul dintre meciurile echipelor câștigătoare ale Campionatelor „TOP
5 din Europa”, respectiv: Franța, Germania, Spania, Italia, Anglia. Organizatorii vor stabili ulterior,
prin Act Adițional la prezentul regulament, informațiile privind mijloacele de transport, perioada în
care se vor desfășura aceste Excursii.
d) 20 Abonamente pentru o perioada de 1 an la toate meciurile disputate pe stadionul propriu de către
echipa favorită, aleasă de către Câștigător, în competițiile din Romania;
e) 100 de Premii în bani în valoare de 100 RON;
6.3. Valoarea Premiilor campaniei este detaliata in tabelul de mai jos.
6.4 Premiile Campaniei se vor acordă Participanților prin tragere la sorți, utilizând un soft intern
automatizat de selecție aleatorie, conform tabelului de mai jos. Vor fi organizate 6 Extrageri, după cum
urmează:
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Număr
extrageri

Data
Extragere

1.
11.10.2019

2.

18.10.2019

Număr de
Perioada înscriere
bilete necâștigătoare
26.09.2019 06.10.2019
26.09.2019 06.10.2019
26.09.2019 06.10.2019
26.09.2019 06.10.2019
07.10.2019 - 13.10.2019
07.10.2019 - 13.10.2019
07.10.2019 - 13.10.2019
07.10.2019 - 13.10.2019

3.

25.10.2019

14.10.2019 - 20.10.2019
14.10.2019 - 20.10.2019
14.10.2019 - 20.10.2019
14.10.2019 - 20.10.2019

4.

01.11.2019

21.10.2019 - 27.10.2019
21.10.2019 - 27.10.2019
21.10.2019 - 27.10.2019
21.10.2019 - 27.10.2019

5.

08.11.2019

28.10.2019 - 03.11.2019
28.10.2019 - 03.11.2019

19.11.2019

19.11.2019

acordat

premii/
extragere

Valoarea
Premiu Brut

Valoare totală
Premii/ extragere

SUFRAGERIE
EXCURSIE
de o persoană;
ABONAMENT
meci / 1 an
Premii in Bani
SUFRAGERIE

1

19.992 Ron

19.992 Ron

2

11.900 Ron

23.800 Ron

4

595.Ron

2.380 Ron

10

100 Ron

1.000 Ron

1

19.992 Ron

19.992 Ron

2

11.900 Ron

23.800 Ron

4

595 Ron

2.380 Ron

EXCURSIE
de o persoană;
ABONAMENT
meci / 1 an
Premii in Bani

10

100 Ron

1.000 Ron

SUFRAGERIE

1

19.992 Ron

19.992 Ron

2

11.900 Ron

23.800 Ron

4

595 Ron

2.380 Ron

EXCURSIE
de o persoană;
ABONAMENT
meci / 1 an
Premii in Bani

10

100 Ron

1.000 Ron

SUFRAGERIE

1

500 Ron

5,500 Ron

2

11.900 Ron

23.800 Ron

4

595 Ron

2.380 Ron

EXCURSIE
de o persoană;
ABONAMENT
meci / 1 an
Premii in Bani

10

100 Ron

1.000 Ron

SUFRAGERIE

1

500 Ron

5,500 Ron

2

11.900 Ron

23.800 Ron
2.380 Ron

4

595 Ron

28.10.2019 - 03.11.2019

EXCURSIE
de o persoană;
ABONAMENT
meci / 1 an
Premii in Bani

10

100 Ron

1.000 Ron

26.09.2019 - 17.11.2019

Premii in Bani

50

100 Ron

5.000 Ron

26.09.2019 - 17.11.2019

DUSTER cu
specificații
speciale

1

142.000 Ron

142.000 Ron

28.10.2019 - 03.11.2019

6.

Tipul de Premiu

6.5 Câștigătorul automobilului DACIA, model DUSTER mentionat la art 6.2. lit. a) are la dispozitie 30 de
zile să informeze Organizatorii, prin e-mail la adresa office@casapariurilor.ro dacă dorește să
primească autoturismul DACIA, marca DUSTER, sau preferă să primească 70% din contravaloarea
acestuia, sumă care va fi impozitată conform prevederilor Codului Fiscal. Predarea automobilului se
va realiza în termen 60 (șaizeci) de zile la momentul comunicării răspunsului din partea
Câștigătorului. În situația în care Câștigătorul nu comunică niciun răspun în termenul de 30 (treizeci)
de zile, Organizatorii vor proceda la atribuirea Premiului primei rezerve.
6.6 Câștigătorul uneia dintre cele 5 SUFRAGERII menționate la art. 6.2. lit b) are la dispoziție 10 (zece)
zile să informeze Organizatorii prin e-mail la adresa office@casapariurilor.ro dacă dorește să
primească sufrageria complet echipată sau preferă să primească 70% din contravaloarea acesteia,
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sumă care va fi impozitată conform prevederilor Codului Fiscal. Montarea elementelor de mobilier și
aparatură electronică din cadrul SUFRAGERIEI se va realiza în locația menționată de către Câștigător
în termen 30 (treizeci) de zile de la momentul comunicării răspunsului din partea Câștigătorului. În
situația în care Câștigătorul nu comunică niciun răspun în termenul de 10 (zece) zile, Organizatorii
vor proceda la atribuirea Premiului primei rezerve.
6.7 Câstigătorii Premiilor menționate la art. 6.2. lit. c), d), e), constând în 10 EXCURSII, 20 de
ABONAMENTE și 100 de Premii în bani în valoare de 100 RON nu au posibilitatea să obțină de
la Organizatori contravaloarea în bani a acestora sau modificarea caracteristicilor Premiilor și/ sau
înlocuirea acestora cu altele. Orice astfel de solicitare din partea Câștigătorilor, indiferent de motivul
invocat de către aceștia, va fi respinsă ca neintemeiată de către Organizatori.
6.8 Organizatorii nu vor suporta alte cheltuieli suplimentare pentru Câștigătorii Excursiilor, precum
acordarea unor diurne (“bani de buzunar”), aceștia având obligația și responsabilitatea de a se
asigura că dispun de cheltuieli ce nu sunt incluse în descrierea Premiului.

CAPITOLUL 7 – DESEMNAREA CÂȘTIGĂTORILOR
7.1 Câștigătorii vor fi desemnați prin tragere la sorți, utilizând un soft intern automatizat de selecție
aleatorie, data extragerilor fiind menționată în tabelul din Capitolul 6.
7.2 În plus, pentru fiecare extragere, Organizatorii vor extrage un număr de 20 (douăzeci) de rezerve.
7.3 După validarea Câștigătorilor de către Comisia de Validare, alcătuită din 3 membri ai Organizatorilor,
Câștigătorii vor fi contactați telefonic și/sau prin e-mail spre a fi informați despre Premiul Câștigat,
iar ulterior li se va transmite și un email de confirmare a Premiului de către un reprezentat al
Organizatorilor. Câștigătorii vor trebui să confirme/ refuze recepționarea premiului Câștigat prin
transmiterea unui e-mail la adresa office@casapariurilor.ro, în termen de 72 de ore.
În situația în care Câștigătorii nu confirmă că doresc Premiul în termen de 72 de ore sau refuză să
primească Premiul, Organizatorii vor acordarea Premiul unei rezerve, în ordinea extragerii.
Modalitatea de contactare a rezervelor va ramane aceeași: telefonic și/ sau e-mail. În cazul în care
prima rezervă nu răspunde, nu confirmă că dorește Premiul în termen de 72 de ore, Premiul va fi
acordat următoarei rezerve, ș.a.m.d. Dacă niciuna dintre cele 20 de rezerve nu doresc să primească
Premiul sau nu răspund, premiul respectiv va rămâne la Organizatori.
7.4 Fiecare Câștigător va putea beneficia de un singur Premiu.
CAPITOLUL 8 – CONDIȚII DE VALIDARE
8.1 Pentru ca un Participant să fie declarat Câștigător, trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele
condiții:
a) să îndeplinească condițiile prezentului Regulament;
b) să respecte Regulamentul de Joc pentru pariuri în cotă fixă și Regulamentul de Joc privind
pariurile în cotă fixă – la distanță ale Organizatorului (denumite în continuare
„Regulamentul de joc”).
c) să dețină un cont valid de joc, în cazul în care câștigă un Premiu în bani, în vederea
alimentării contului de joc cu suma câștigată, în termen de 30 de zile de la finalizarea
Campaniei. Prin cont valid de joc, înțelegem un cont activ, fără restricții, cu titlu de exemplu,
dar fără a ne limita la acestea să nu fie suspendat și/sau blocat din diverse motive și/ sau
dormant, care are verificarea identității efectuată.
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CAPITOLUL 9 – ACORDAREA PREMIILOR ȘI PROCEDURA DE ÎNMÂNARE A ACESTORA
9.1

Premiile în bani aferente se acordă prin alimentarea contului valid de joc al Câștigătorului cu suma
câștigată, în termen de 30 de zile de la încheierea Perioadei Campaniei, după confimarea îndeplinirii
condițiilor prezentului Regulament și validarea rezultatelor de către Comisia de Validare. În situația
în care Câștigătorul nu deține un cont valid de joc în termen de 30 de zile de la încheierea Campaniei,
Premiul se va acorda primei rezerve, ș.a.m.d.
Câștigătorii vor primi un email de informare, de îndată ce se va face alimentarea contului valid de
joc cu privire la suma câștigată, acesta reprezentând dovada de atribuire a Premiilor în Bani.

9.2 Premiul constând într-un autoturism DACIA, model DUSTER, sau contravaloarea sumei a 70% din
contravaloarea acestuia va fi predat în termen 60 (șaizeci) de zile de la momentul comunicării
răspunsului din partea Câștigătorului, în condițille art. 6.2.
9.3 Premiul constând într-o SUFRAGERIE sau contravaloarea sumei a 70% din contravaloarea acestuia
va fi predat în termen de 30 (treizeci) de zile de la momentul comunicării răspunsului din partea
Câștigătorului, în condițiile art. 6.3.
9.4 Premiile constând în cele 10 EXCURSII și 20 de ABONAMENTE se vor acorda în termen de cel
mult 30 (treizeci) de zile de la acceptarea premiilor.
9.5 Predarea premiilor către Câștigători se va realiza după verificarea datelor de identificare ale acestora.
În acest scop, Câștigătorul va prezenta un act de identitate valabil (buletin/carte de identitate) sau,
după caz, permisul de ședere în România. În cazul în care Câștigătorul refuză să prezinte actul de
identitate, acesta nu va putea beneficia de Premiul câștigat, premiul urmând să fie reportat către
prima rezervă.
9.6 La înmânarea premiului, Câștigătorul va semna un proces verbal, care va cuprinde datele sale cu
caracter personal, respectiv: nume, prenume, CNP, adresa de e-mail, telefon, adresă de domiciliu, cu
mențiunea că datele sale de identificare vor putea fi prelucrate de către Organizator, în scopul
desfășurării prezentei Promoții conform prevederilor prezentului Regulament, precum și în scopul
respectării obligațiilor legale care incumbă Organizatorului.
9.7 Prin participarea la prezenta Promoție, Organizatorul le va putea solicita Câștigătorilor ca, în baza
consimțământului acestora persoana lor (imaginea), numele, prenumele, localitatea în care
domiciliază, cât și eventualele fotografii sau filmări (care conțin imaginea și/sau vocea acestora), să
poată fi folosite în scop promoțional și eventual să fie publicate de Organizator în diverse mijloace
media, fără plata unor compensații materiale, însă doar in legătura cu prezenta Promoție și fără a
prejudicia imaginea ori drepturile acestora.
9.8 Organizatorii sunt îndreptățiti să ia toate masurile necesare în caz de tentativă de fraudă (ex:
falsificarea biletelor), abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile pe care
le implica organizarea și desfășurarea Campaniei. În cazul in care sunt identificate persoane care au
influențat sau care au facilitat câștigarea ilegală a Premiilor, Organizatorii au dreptul de a se adresa
tuturor organelor și/ sau instituțiilor abilitate.
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CAPITOLUL 10 –PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
10.1 Prelucrarea datelor cu caracter personal furnizate în mod voluntar, în cadrul Campaniei, se
desfășoară cu respectarea legislației privind protecția datelor cu caracter personal, în mod particular
Regulamentul General privind Protecția Datelor nr. 679/2016, aplicabil de la 25 mai 2018 (în
continuare "RGPD").
10.2 Prin înscrierea și participarea la această Campanie, Participanții declară că sunt de acord cu
prevederile prezentului Regulament și că își exprimă consimțământul pentru colectarea și
prelucrarea datelor cu caracter personal, inclusiv în scopuri precum: pozarea, filmarea, înregistrarea
și validarea câștigătorilor Campaniei.
10.3 Datele cu caracter personal sunt prelucrate de către Organizatori, în calitate de operator de date cu
caracter personal, direct sau prin împuterniciții săi.
10.4 Persoanele vizate de prelucrarea datelor cu caracter personal sunt persoanele fizice care se înscriu în
Campanie potrivit Regulamentului (participanți, inclusiv participanții câștigători), indiferent dacă se
dovedește ulterior că acestea nu îndeplineau condițiile pentru a fi considerate participanți potrivit
prezentului Regulament.
10.5 Scopul prelucrării datelor cu caracter personal și temeiul juridic al prelucrării.
i. Datele cu caracter personal ale Participanților sunt prelucrate în scopul desfășurării
Campaniei, validării, atribuirii premiilor, anunțării publice a participanților câștigători în
temeiul relației contractuale ce este stabilită prin acceptarea Regulamentului.
ii. Datele cu caracter personal ale Participanților pot fi de asemenea, prelucrate în vederea
îndeplinirii unor obligații legale. În cazul Participanților câștigători, datele acestora cu
caracter personal sunt prelucrate și în vederea îndeplinirii obligațiilor, precum cele
decurgând din legislația financiar-contabilă, fiscală, de arhivare.
iii. În măsura în care şi-au exprimat consimțământul în acest sens, datele Participanților
acceptanți pot fi utilizate pentru activități de marketing direct precum informarea
persoanelor incluse în baza de date a Organizatorilor prin diverse mijloace de comunicare
(poștă, e-mail, SMS sau alte mijloace de comunicare permise prin lege) cu privire la alte
acțiuni desfășurate în viitor de către Organizatori sau alte societăți din grup, trimiterea
către participant de diverse materiale publicitare, informative şi/sau obiecte promoționale
şi/sau mostre, din partea sau în numele Organizatorilor/altor societăți din grup. Temeiul
acestor prelucrări este reprezentat de consimțământul participanților acceptanți. Acest
acord poate fi retras în orice moment prin transmiterea unei solicitări în acest sens la
adresa de e-mail: suport@casapariurilor.ro Orice retragere a consimțământului conform
prezentului paragraf va produce efecte pentru viitor și nu va afecta legalitatea prelucrărilor
efectuate anterior retragerii.
10.6 Categoriile de date cu caracter personal prelucrate sunt cele furnizate in vederea participării la
prezenta Campanie.
10.7 Categoriile de destinatari către care pot fi transmise datele cu caracter personal prelucrate în cadrul
Campaniei sunt următoarele:
(i) partenerii contractuali ai Organizatorilor;
(ii) companiilor din același grup cu Organizatorii;
(iii) autorităților competente, conform prevederilor legale în vigoare;
(iv) publicul, în ceea ce privește participanții câștigători.
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10.8 Participanților la campania promoțională “Liga Câștigătorilor” le sunt garantate drepturile
prevăzute de legislația aplicabilă privind protecția datelor cu caracter personal în special conform
RGPD, respectiv dreptul la informare, dreptul la de acces la date, dreptul la rectificarea sau ștergerea
datelor sau restricționarea prelucrării, dreptul de a se opune prelucrării, dreptul la portabilitatea
datelor, dreptul de ași retrage consimțământul atunci când există o prelucrare care se bazează pe
acesta, dreptul de a depune o plângere în fața unei autorități de supraveghere. dreptul de a nu fi supus
unei decizii individuale automate, inclusiv profilare.
10.9 Datele cu caracter personal vor fi prelucrate pe durata necesară desfășurării Campaniei, iar ulterior,
în vederea conformării cu obligațiile legale aplicabile, inclusiv, dar fără limitare la, legislația financiarcontabilă, fiscală, respectiv de arhivare.
10.10 Participanții au dreptul de a obține de la Organizatori, la cerere și în mod gratuit, printr-o solicitare
pe durata Promoției, confirmarea faptului că datele care îi privesc sunt sau nu sunt prelucrate de
Organizatori și au, de asemenea, dreptul de a se opune la folosirea acestora în orice moment, cu
excepția cazurilor în care există dispoziții legale contrare.
10.11 Pentru exercitarea drepturilor menționate mai sus, precum și pentru solicitarea de informații
suplimentare privind aceste drepturi, vă puteți adresa cu o cerere la următoarele date de contact:
adresa: București, sectorul 3, Clădirea TN Office 2, Splaiul Unirii, nr. 165, etaj 5; adresa de e-mail:
suport@casapariurilor.ro. De asemenea, vă puteți adresa și Responsabilului cu Protecția Datelor la
adresa de e-mail: dpo@casapariurilor.ro

CAPITOLUL 11 – LITIGII ȘI RECLAMAȚII
11.1 Eventualele sesizări legate de derularea Promoției se vor putea transmite la adresa de e-mail:
suport@casapariurilor.ro pe toata durata derulării Promoției.
11.2 Orice dispută apărută între Organizatori si Participanții la Campanie, vor fi soluționate pe cale
amiabilă sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, acestea vor fi supuse spre soluționare
instanțelor judecătorești române competente, în conformitate cu prevederile legislației române.
CAPITOLUL 12 – IMPOZITE ȘI TAXE
12.1 Pentru Premiile în Bani menționate la art 6.2. lit e) sau suma rezultată în urma alegerii Câștigătorului
de a primi 70% din contravaloarea autoturismului Duster sau a Sufrageriei, Organizatorul se obligă
să calculeze, rețină și să vireze la bugetul de stat impozitul aferent Premiilor acordate, în conformitate
cu dispozițiile legale în vigoare. În acest caz, Câștigătorul va încasa contravaloarea sumei Nete.
12.2 Pentru Premiile menționate la art. 6.2. lit. a), lit. b), cu excepția situației în care Participantul alege
70% din contravaloarea autoturismului Duster sau a Sufrageriei, precum și a celor menționate la lit.
c) și d) Organizatorii se obligă să calculeze și să vireze la bugetul de stat impozitul aferent premiilor
acordate, în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare.
CAPITOLUL 13 – FORȚA MAJORĂ
13.1 Daca o situație de forță majoră împiedică sau întârzie total sau parțial continuarea Campaniei,
Organizatorii vor fi exonerați de răspunderea privind îndeplinirea obligațiilor sale.
13.2 Pentru scopul acestui Regulament, “forța majoră” înseamnă orice act, eveniment sau situație
extraordinară, insurmontabilă și imprevizibilă, respectiv care nu poate fi controlată, evitată,
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înlăturată, remediată sau prevăzută de către Organizatori - inclusiv imposibilitatea Organizatorilor
din motive independente de voința sa - și a cărei apariție duce la imposibilitatea de a-și îndeplini
unele dintre sau toate obligațiile, în conformitate cu prezentul Regulament.
13.3 In cazul in care o situatie de “forta majora” impiedica sau intarzie total sau partial desfasurarea
Campaniei, Organizatorii or putea efectua sau continua derularea Campaniei la o data ulterioara, dar
nu mai tarziu de 72 de ore de la momentul intreruperii acesteia.
CAPITOLUL 14 – DISPOZIȚII FINALE
14.1 Pe tot parcursul desfășurării Campaniei, Organizatorii își rezervă dreptul de a modifica prezentul
Regulament, urmând ca astfel de modificări să intre în vigoare după anunțarea Participanților prin
aceleași canale de comunicare prin care Regulamentul Campanei a fost făcut public anterior, precum
și după informarea prealabilă a Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc, în conformitate cu
prevederile legale, dacă modificările efectute necesită o astfel de informare. Modificarea
Regulamentului nu este de natură a afecta drepturile Participanților.
14.2 Organizatorii nu își asumă nicio responsabilitate pentru eșecul oricăror terțe persoane în
îndeplinirea obligațiilor asumate de acestea, în legătură cu prezenta Campanie.
14.3 Prezentul Regulament se notifică către Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc, în conformitate cu
prevederile legale.
14.4 Prezentul Regulament a fost încheiat astăzi, 20.09.2019, în 2 (două) exemplare, în original, având
aceeași valoare juridică.

ORGANIZATOR,
HATTRICK BET S.R.L.,

HATTRICK – PSK d.o.o.
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ACT ADIȚIONAL NR. 1/ 26.09.2019
REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOȚIONALE
“LIGA CÂȘTIGĂTORILOR ”

CAPITOLUL 1 - DENUMIREA ORGANIZATORULUI
1.1 HATTRICK BET S.R.L., persoană juridică română, cu sediul social în București, sectorul 3, Clădirea
TN Offices 2, Splaiul Unirii, nr. 165, etaj 5, avand Cod Unic de Înregistrare („CUI”): 34373098,
înregistrată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul București: J40/4605/2015, reprezentată
legal de Dna. Administrator, Monica Voicu, în calitate de organizator de jocuri de noroc tip pariuri
în cotă fixă, conform licenței seria RO3241L001361 emisă de Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc
(denumit în continuare “O.N.J.N.”) la data de 01.07.2015,
Și
1.2 HATTRICK – PSK d.o.o persoană juridică croată, cu sediul în Croația, Sv Leopolda Mandica 14,
Dugopolje, având adresa de corespondență în Romania, București, sectorul 3, Clădirea TN Offices 2,
Splaiul Unirii, nr. 165, etaj 5, Cod Unic de Înregistrare („CUI”): 080223744, în calitate de organizator
de jocuri de noroc la distanță, conform licenței seria L1160652W000306, emisă de Oficiul Național
pentru Jocuri de Noroc (denumit în continuare “O.N.J.N.”) la data de 01.08.2016, prin reprezentant
autorizat Dl. Andreica Ionut,
denumite în continuare in mod individual „Organizatorul” si in mod colectiv “Organizatorii”
CAPITOLUL 2: CONDIȚII SPECIALE DE PARTICIPARE
2.1 Începând cu data de 27 Septembrie 2019 pentru inscrierea la Campania “Liga Câștigătorilor”
Organizatorii au decis modificarea art. 5.1 punctul ii. Lit. a) din Capitolul 5 denumit „MECANISMUL
CAMPANIEI ȘI ÎNSCRIEREA ÎN CAMPANIE” din cuprinsul Regulamentului, după cum urmează:
„suma minimă achitată pentru fiecare bilet se modifică la 10 RON/ bilet pentru biletele plasate
prin intermediul platformei online CASA PARIURILOR precum și pentru cele plasate prin
aplicația pentru Mobil CASA PARIURILOR, respectiv valoarea mizei minime pentru biletele de
pariere plasate în cadrul Agențiilor CASA PARIURILOR, se modifică la 9,52 Ron/bilet”.

3

CAPITOLUL 3: ALTE PREVEDERI

3.1 Prezentul Act Adițional la Regulamentul Campaniei se transmite către Oficiul Național pentru Jocuri
de Noroc, în conformitate cu dispozițiile Regulamentului.
3.2 Toate celelalte dispoziţii ale Regulamentului Campaniei promoționale intitulate “Liga
Câștigătorilor”, care nu au fost modificate explicit prin prezentul Act Adițional la Regulamentul
Campaniei rămân valide şi aplicabile.
3.3 Prezentul Act Adițional se va aduce la cunoștința Participanților, prin aceleași canale de comunicare
prin care Regulamentul Campanei a fost făcut public anterior, precum și după informarea prealabilă
a Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc.
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3.4 Actul Adițional nr. 1 a fost încheiat astăzi, 26.09.2019, în 2 (două) exemplare, în original, având
aceeaşi valoare juridică.

ORGANIZATOR,
HATTRICK BET S.R.L.,

HATTRICK – PSK d.o.o.

2

