REGULAMENTUL CAMPANIEI
Book a Ride with Santa Claus

SECTIUNEA 1. DESFASURAREA CAMPANIEI
1.1. Campania Book a Ride with Santa Claus (numita in cele ce urmeaza “Campania”) este organizata de
compania LINK RESOURCE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Bucuresti-Ploiesti, nr. 1A, Bucharest Business
Park, intrarea B, parter, Sector 1, cod postal 013681, Romania (denumita in continuare “Organizatorul”),
delegata de compania SC STAR TAXI APP SRL, cu sediul in Bucuresti, Splaiul Independentei nr. 319, OB
421, sector 6, inregistrata la Registrul Comertului sub numărul J40/13115/2011, C.U.I. RO 29300987.
1.2. Campania se va derula in conformitate cu prezentul regulament care este obligatoriu pentru toti
participantii.
1.3. Campania se va desfasura in perioada 18 decembrie 2017, ora 12:00:01 pana in 24 decembrie, ora
18:30:00
1.4. Campania se va desfasura în orașele București și Cluj-Napoca pe pagina de web
http://christmas.startaxiapp.com.
1.5. Regulamentul oficial este disponibil oricand pe toata perioada Campaniei, prin publicarea acestuia
in cadrul paginii web http://christmas.startaxiapp.com. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica
prezentul Regulament Oficial pe durata derularii acestei Campanii, urmand ca asemenea modificari sa
intre in vigoare numai dupa publicarea acestora in prealabil, pe site-ul Campaniei
http://christmas.startaxiapp.com.
1.6. Prezenta Campanie se desfasoara prin intermediul unei pagini de web
http://christmas.startaxiapp.com in cadrul careia utilizatorii adulti isi fac o rezervare de calatorie cu
taxiul, alaturi de maxim 2 copii minori. In automobil vor fi intampinati de Mos Craciun si le va face o
surpriza copiilor. Calatorii vor primi cursa gratuit si un premiu constand in bilete la animatia Coco. Taxiul
ii va conduce la unul dintre cinematografele inscrise in campanie (Cinema City Mega Mall Bucuresti sau
Cinema City Iulius Mall Cluj).
SECTIUNEA 2. DREPTUL DE PARTICIPARE
2.1. La aceasta Campanie poate participa orice persoana fizica, cu varsta de peste 18 ani, cu domiciliul in
Romania, cu exceptia angajatilor Organizatorului si a companiilor implicate in organizarea si derularea
Campaniei promotionale, precum si a rudelor de gradul intai ale acestora (copii, parinti, sot/sotie).
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2.2. Participarea la Campanie implica atat cunoasterea, cat si acceptarea integrala, expresa si neechivoca
a prezentului Regulament.
SECTIUNEA 3. MECANISMUL CAMPANIEI SUN METER
3.1. Pentru a participa la prezenta Campanie si a putea beneficia de premiile campaniei, utilizatorii
trebuie sa parcurga urmatoarele etape ale mecanismului de inscriere si participare:
a) Sa acceseze pagina de web a campaniei http://christmas.startaxiapp.com, in perioada campaniei
b) Sa acceseze apasand/facand click pe butonul „REZERVA CALATORIA CU MOSUL” formularul de
inscriere, sa selecteze orașul în care se va efectua calatoria (Bucuresti sau Cluj), ziua calatoriei, ora
calatoriei si datele personale – numele adultului insotitor, numele copilului, numele celui de-al doilea
copil (opțional), numarul de telefon, adresa de e-mail, adresa de la care se va efectua preluarea.
c) Sa apese/faca click pe butonul „REZERVA CALATORIA CU MOSUL”.
3.2. Dupa rezervarea cu succes a calatoriei, participantul va primi un e-mail de confirmare și va fi ulterior
contactat de catre un reprezentant al Organizatorului pentru confirmarea calatoriei. Rezervarile
calatoriilor nu vor putea fi efectuate cu mai putin de 3 ore distanta inainte de ora calatoriei.
3.3 Calatoria cu taxiul va avea ca punct de plecare adresa furnizata de catre participant, iar ca punct de
sosire adresa cinematografului corespunzator orasului in care se va efectua calatoria: Cinema City Mega
Mall din Bulevardul Pierre de Coubertin 3-5, București sau Cinema City Iulius Mall din Strada Alexandru
Vaida Voevod, nr. 53B, Cluj-Napoca.
3.4 Organizatorul Campaniei nu isi asuma responsabilitatea:
a) pentru inscrierile incomplete sau incorecte
b) pentru inscrierile efectuate dupa finalizarea Campaniei
c) pentru intreruperile intervenite oricand si indiferent de cauza ale serviciului de Internet si/sau a
serverului care gazduieste site-ul
d) pentru adresele neclare sau pentru completarea campurilor cu un continut licentios
3.5. Organizatorul Campaniei isi rezerva dreptul sa descalifice si sa elimine din concurs orice participant
suspectat de frauda.
SECTIUNEA 4. PREMIILE
4.1. In cadrul Campaniei se vor putea rezerva calatorii și vor fi acordate bilete gratuit la cinematograful
Cinema City Mega Mall din București, respectiv cinematograful Cinema City Iulius Mall din Cluj, conform
programului de mai jos:
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Cinema City Mega Mall - București
Data
Luni - 18.12.2017

Marți - 19.12.2017

Miercuri - 20.12.2017

Joi - 21.12.2017

Vineri - 22.12.2017

Sâmbătă - 23.12.2017

Duminică - 24.12.2017

Oră difuzare
15.50 - SUB/DUB
18.30 -DUB
14:10 DUB
15.50 - SUB/DUB
18.30 -DUB
14:10 DUB
15.50 - SUB/DUB
18.30 -DUB
14:10 DUB
15.50 - SUB/DUB
18.30 -DUB
14:10 DUB
15.50 - SUB/DUB
18.30 -DUB
11:50 - DUB
14:10 - DUB
15:50 - SUB/DUB
18.30 -DUB
11:50 - DUB
14:10 - DUB
15:50 - SUB/DUB
18.30 -DUB

Cinema City Iulius Mall - Cluj
Data
Oră difuzare
16:20 DUB
Marți - 19.12.2017
18.40 - SUB
16:20 DUB
Miercuri - 20.12.2017
18.40 - SUB
16:20 DUB
Joi - 21.12.2017
18.40 - SUB
16:20 DUB
Vineri - 22.12.2017
18.40 - SUB
13:30 - DUB
Sâmbătă - 23.12.2017
16:20 DUB
13:30 - DUB
Duminică - 24.12.2017
16:20 DUB

Oră pick-up
14.30
17:00
12:30
14.30
17:00
12:30
14.30
17:00
12:30
14.30
17:00
12:30
14.30
17:00
10:30
12:30
14:30
17:00
10:30
12:30
14:30
17:00

Oră pick-up
15:00
17:00
15:00
17:00
15:00
17:00
15:00
17:00
12:00
15:00
12:00
15:00

4.2. Un participant poate efectua maximum o rezervare de calatorie pe durata Campaniei.
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SECTIUNEA 5. REGULAMENTUL OFICIAL
5.1. Prin participarea la aceasta Campanie, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze
tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament Oficial.
5.2. Prin comunicarea datelor personale in modalitatile indicate in mod expres prin Regulament,
beneficiarii Campaniei isi exprima acordul expres si neechivoc ca datele lor personale sa intre in baza de
date a Organizatorului.
5.3. La cererea expresa a participantilor, Organizatorul va asigura acestora dreptul de acces, dreptul de
interventie asupra datelor si dreptul de opozitie, in conformitate cu dispozitiile Legii nr.677/2001 pentru
protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor
date, publicata in M. Of. Nr. 790 din 12 decembrie 2001. Pentru exercitarea acestor drepturi, castigatorii
premiilor Campaniei vor trimite Organizatorului pe adresa: Bucuresti, Sos. Bucuresti-Ploiesti, nr. 1A,
Bucharest Business Park, intrarea B, parter, Sector 1, cod postal 013681, Romania, o cerere intocmita în
forma scrisa, datata si semnata.
5.4. Regulamentul oficial al Campaniei va fi disponibil gratuit pe site-ul http://christmas.startaxiapp.com.
SECTIUNEA 6. DATELE CU CARACTER PERSONAL
6.1. Organizatorul prelucreaza datele cu caracter personal ale Participantilor la aceasta Campanie in
conformitate cu Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu
caracter personal si libera circulatie a acestor date („Legea 677”) publicata in M. Of. nr. 790 din 12
decembrie 2001 si normelor sale de aplicare.
6.2. Prin comunicarea datelor cu caracter personal în modalitatile indicate in mod expres prin
Regulament si participarea la Campanie, Participantii Campaniei isi exprima acordul expres si neechivoc,
ca datele lor cu caracter personal sa intre in baza de date a Organizatorului. Totodata, prin participarea
la Campanie si prin acceptarea Regulamentului, Participantii isi dau acordul in vederea primirii unor
comunicari ulterioare cu caracter publicitar si de marketing direct, adresate de Organizator sau de terti
desemnati in acest sens.
6.3. Organizatorul garanteaza confidentialitatea datelor cu caracter personal ale tuturor Participantilor.
La cererea expresa a unui Participant, Organizatorul va asigura acestuia dreptul de acces, dreptul de
informare, dreptul de interventie asupra datelor si dreptul de opozitie, in conformitate cu dispozitiile
Legii 677/2001.
Pentru exercitarea acestor drepturi, Participantii vor trimite organizatorului pe adresa: Bucuresti, Sos.
Bucuresti-Ploiesti, nr. 1A, Bucharest Business Park, intrarea B, parter, Sector 1, cod postal 013681,
Romania, o cerere intocmita in forma scrisa, datata si semnata.
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6.4. Organizatorul garanteaza confidentialitatea datelor personale ale tuturor Participantilor.
Participantul la Campanie, in calitate de persoana vizata, are, conform Legii 677, urmatoarele drepturi:
dreptul la informare (art. 12), dreptul de acces la date (art.13), dreptul la interventie asupra datelor (art.
14), dreptul la opozitie (art. 15), dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art. 17) si dreptul de a
se adresa justitiei (art. 18).
6.5. Participantii au dreptul de a obtine de la Organizator, la cerere si in mod gratuit, confirmarea
faptului ca datele care ii privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta si au de asemenea, dreptul de a se
opune in orice moment ca datele care si vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in
care exista dispozitii legale contrare. Participantii au dreptul de a solicita, printr-o cerere scrisa adresata
Organizatorului, stergerea sau actualizarea datelor personale in conformitate cu prevederile Legii 677. In
vederea exercitarii acestor drepturi, Participantul la Campanie va transmite o cerere scrisa, datata si
semnata catre Organizator.
SECTIUNEA 7. INCETAREA INAINTE DE TERMEN A CAMPANIEI
7.1. Campania poate inceta inainte de termen in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta
majora/caz fortuit, si in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a
continua Campania. In acest caz, Organizatorul nu mai este tinut de nici o obligatie catre Participantii la
Campanie, dupa cum nu este tinut la intoarcerea unei sume sau plata a unei sume cu titlu de
despagubire sau altele asemenea.
SECTIUNEA 8. LITIGIILE SI LEGEA APLICABILA
8.1. Eventualele litigii aparute intre Organizator si Participanti se vor rezolva pe cale amiabila sau, in
cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane
competente din judetul in care Organizatorul isi are sediul. Legea aplicabila este legea romana.
SECTIUNEA 9. DIVERSE
9.1. Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru eventualele dispute legate de utilizarea datelor in
cadrul platformei de concurs si de eventualele erori aparute la completarea datelor de inscriere in
concurs. (localitate, nume si prenume, nume copil, nume celui de-al doilea copil-optional, numar de
telefon, adresa de e-mail, adresa de preluare).
9.2. Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru datele de participare la Campanie incomplete
sau necorespunzatoare din punct de vedere al continutului.
9.3. Orice eventuala contestatie poate fi formulata in scris de catre participant si depusa personal sau
expediata prin posta, in termen de maxim 3 zile calendaristice de la data incheierii Campaniei, pe
adresa: Bucuresti, Sos. Bucuresti-Ploiesti, nr. 1A, Bucharest Business Park, intrarea B, parter, Sector 1,
cod postal 013681, Romania. Orice contestatii sosite dupa aceasta data nu vor fi luate in considerare.
Contestatia se va solutiona in termen de maximum 5 (cinci) zile lucratoare de la primire.
5

9.4. Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda sau abuz
sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei Campanii.
9.5. Pentru orice informatii cu privire la Campanie participantii pot adresa intrebari folosind pagina de
Facebook Star Taxi: https://www.facebook.com/StarTaxi.ro/
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