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Regulamentul loteriei publicitare 

“Love at Mooz” 

 

 

 

 

I. Organizator 

 

I.1 Organizatorul loteriei publicitare este S.C. Mooz TV S.R.L. („Mooz” sau „Organizatorul”), o societate 

comercială constituită şi funcţionând în conformitate cu legile din România, cu sediul social în Sos. Olteniței 

nr. 35 – 37, Etaj 7, Sector 4, București, înregistrată la Registrul Comerţului sub numărul de înregistrare 

J40/10517/2010, cod unic de înregistrare RO 27653281, reprezentată de \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\, in calitate de 

Administrator. Loteria publicitara se va desfășura in condițiile arătate in acest regulament („Regulamentul”) 

 

 

II. Durata loteriei publicitare 

 

II.1 Loteria publicitara denumita “Love at Mooz” va începe la data 07.02.2013 ora 10:00 si încetează la data 

de 13.02.2013, ora 23:59. 

 

II. 2 Loteria publicitara va fi organizata si desfășurata pe pagina de internet www.mooztv.net/valentine. 

 

 

III. Drept de participare 

 

III.1. Loteria publicitara “Love at Mooz” este accesibila tuturor persoanelor fizice rezidente in Romania, care 

sunt posesorii unui buletin de identitate sau a unei cărți de identitate la data începerii loteriei publicitare, si 

care s-au înscris completând formularul/oferind datele relevante si acceptând in mod expres prevederile 

acestui Regulament, in cadrul paginii de internet www.mooztv.net/valentine. 

 

III.2. Nu pot participa la aceasta loteria publicitara angajații companiei Mooz TV S.R.L., asociații sau 

administratorii Mooz, si nici angajații/colaboratorii/administratorii/acționarii/asociații societăților comerciale 

care colaborează cu Mooz intr-o formă sau alta la organizarea loteriei publicitare „Love at Mooz”, precum si 

rudele pană la gradul doi inclusiv sau afinii (soț/soție) ai tuturor celor menționați anterior. 
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III.3.Organizatorul se obligă să facă publice pe site-ul www.mooztv.net/valentine numele câștigătorilor si 

câștigurile acordate, in termen de maxim 10 zile lucrătoare de la data extragerii. 

 

III.4.Organizatorul isi rezervă dreptul de a face publice, in scopuri publicitare, numele, fotografia si materialele 

filmate cu participanții si câștigătorii acestei loterii publicitare. Prelucrarea, utilizarea si publicarea informațiilor 

de mai sus precum si a imaginii participanților la aceasta loterie publicitara nu va fi de natura a crea niciun fel 

de obligații, inclusiv de natura financiara, in sarcina Organizatorului. 

 

 

IV. Descrierea Premiilor Acordate 

 

Se vor acorda in total 50 premii care constau in:  

- 3 premii constând in cate un Voucher in valoare de 500 lei de la Clickshop.ro (magazinul de comerț 

on-line al Romtelecom S.A.), o umbrela pentru 2 persoane în valoare de 41 lei si un set de 2 tricouri purtând 

sigla Mooz, fiecare in valoare de 54,57 lei, respectiv cu o valoare totala de 650,14 lei; 

- 3 seturi de ceas de perete Strauss în valoare de 274 lei, o umbrela pentru 2 persoane în valoare de 

41 lei si un set de 2 tricouri purtând sigla Mooz, fiecare in valoare de 54,57 lei, respectiv cu o valoare totala 

de 424,14 lei;  

- 5 seturi pentru ceai Strauss în valoare de 84 lei, o umbrela pentru 2 persoane în valoare de 41 lei si 

un set de 2 tricouri purtând sigla Mooz, fiecare in valoare de 54,57 lei, respectiv cu o valoare totala de 234,14 

lei; 

- 10 premii constând intr-un set de 2 tricouri purtând sigla Mooz, fiecare în valoare de 54,57 lei, si o 

umbrela pentru 2 persoane în valoare de 41 de lei, respectiv cu o valoare totală de 150,14; 

- 29 de premii constând în o umbrelă pentru 2 persoane, fiecare în valoare de 41 de lei. 

Valoarea totala a premiilor este de 7.083,94 lei. 

 

 

V. Taxe si impozite  

 

Orice obligaţie de natură fiscală în legătură cu premiul câştigat este în sarcina exclusivă a 

câștigătorului/câștigătorilor. In cazul in care valoarea premiilor impune, Organizatorul va retine de la 

câștigător impozitul aferent si îl va vira la bugetul de stat, conform prevederilor legale în vigoare. 
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VI. Informarea participanților conform Legii nr.677/2001 

 

VI.1. Prezentul Regulament este la dispoziția oricărei persoane sau autorități interesate, putând fi consultat 

gratuit la sediul Mooz, pe site-ul www.mooztv.net/valentine. 

 

VI.2. Participarea la loteria publicitara “Love at Mooz” implica obligativitatea respectării prevederilor 

prezentului Regulament. 

 

VI.3. Prin participarea la prezenta loterie publicitara, participanții sunt de acord ca datele lor de identificare sa 

intre in baza de date a Mooz, acestea putând fi folosite exclusiv pentru activitățile de marketing desfășurate 

de Mooz si partenerii săi, cu respectarea dispozițiilor legii nr. 677/2001 privind protecția persoanelor cu privire 

la prelucrarea datelor cu caracter personal. 

 

VI.4. Conform prevederilor Legii nr.677/2001, participanții au acces gratuit la datele personale colectate sau 

prelucrate de Organizator, printr-o cerere scrisa, datata si semnata, adresata Mooz la adresa indicata mai 

sus. Participanții au, de asemenea, dreptul de intervenție asupra datelor personale putând, după caz, solicita 

rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea datelor a căror prelucrare nu este conforma Legii 

nr.677/2001, in special a datelor incomplete sau inexacte. In condițiile de mai sus participanții pot, totodată, 

solicita transformarea in date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conforma legii, având dreptul de a 

se opune in orice moment, din motive întemeiate si legitime legate de situația particulara, ca datele care ii 

vizează sa facă obiectul unei prelucrări, cu excepția cazurilor in care exista dispoziții legale contrare. De 

asemenea, participanții au dreptul de a se opune in orice moment, in mod gratuit si fara nici o justificare, ca 

datele care ii vizează sa fie prelucrate in scop de marketing direct, sau sa fie dezvăluite unor terți intr-un 

asemenea scop. 

 

VI.5. Prin acceptarea premiului câștigat, câștigătorul este de acord ca numele, datele sale de identificare 

si/sau fotografia/imaginea sa poată fi făcute publice si folosite in scopuri publicitare de către Organizator in 

materiale tipărite, audio sau video fără ca acesta (câștigătorul) sa emită pretenții financiare fata de 

organizator pentru realizarea acestor operațiuni. 

 

 

VII. Modalitatea de Desfășurare 

 

VII.1. Loteria publicitara se va desfășura pe perioada cuprinsa intre 07.02.2013 ora 10:00 si 13.02.2013 ora 

23:59. 

 

VII.2. Participanții vor trebui sa viziteze site-ul www.mooztv.net/valentine si sa completeze toate datele 

solicitate in secțiunea aferenta înscrierii la concursul „Love at Mooz”, respectiv: prenume, nume, adresa de e-
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mail. Ulterior completării acestei etape, participanții primesc la adresa de e-mail indicata, un mesaj conținând 

un link (adresa de internet) unic, iar prin accesarea respectivului link (adresa de internet) participanții 

realizează confirmarea adresei de e-mail furnizata in etapa inițiala. Următoarea etapa a înscrierii este 

furnizarea de către participanți, ulterior accesării link-ului (adresa de internet) amintit anterior, a următoarelor 

date: adresa completa de domiciliu/reședința (de ex: localitate, strada, bloc/casa, apartament, județ), număr 

de telefon, date cu privire la documentul de identitate (de ex: C.I./B.I., serie, număr, data eliberării, organul ce 

a eliberat documentul), cod numeric personal. De asemenea participanții vor trebui sa isi confirme înscrierea 

la loteria publicitara in aceasta etapa prin bifarea căsuței relevante. Ultima etapa a înscrierii este acceptarea, 

prin salvarea datelor furnizate si încheierea procesului de înscriere. 

Înscrierile se vor putea face numai in perioada cuprinsa intre 07.02.2013 ora 10:00 si 13.02.2013 ora 23:59. 

 

VII.3. Ulterior celor 7 de zile de concurs, respectiv in data de 14.02.2013, o comisie formata dintr-un număr 

de 3 având calitatea de reprezentanți/consultanți ai Mooz, va coordona tragerea la sorti (fizica, prin extragere 

a numelor participanților si premiilor din urne) in urma căreia se vor determina câștigătorii premiilor puse in 

joc, precum si un număr de 5 rezerve, pentru cazul in care câștigătorul de drept nu poate intra in posesia 

premiului din motive independente de Organizator. 

 

VII.4. Astfel, extragerea câștigătorilor se va desfășura după cum urmează (diferențiat pe categorii de premii): 

 Pentru toate premiile, cu excepția celor 29 de umbrele, se vor realiza extrageri din doua urne, una 

dintre urne conținând numele participanților, iar cealaltă numele premiilor puse in joc. Mai întâi va fi 

extras premiul câștigat, iar apoi numele câștigătorului pentru premiul respectiv, procesul urmând sa 

se repete pana la epuizarea acestei categorii de premii; 

 Pentru celelalte premii constând in 29 de umbrele, extragerile se vor face ulterior etapei descrise mai 

sus, numai din urna ce conține numele participanților. 

 Ulterior se va extrage si un număr de 5 nume din urma cu participanți, ce vor fi considerați rezerva in 

cazul in care câștigătorii de drept nu pot intra in posesia premiului din motive independente de 

Organizator, in condițiile menționate la art. VIII.2. de mai jos. 

 

 

VIII. Acordarea premiilor 

 

VIII.1.Castigatorii vor fi contactați in termen de 1 zi lucrătoare de către Organizator, prin intermediul 

telefonului sau prin intermediul unui e-mail si sunt obligați sa trimită către Organizator, in maxim 2 zile de la 

data la care sunt contactați, la adresa indicata de către Organizator, o copie scanata a actului de identitate in 

temeiul căruia au realizat înscrierea la concurs, precum si: 

 In cazul câștigătorilor din București, sa se prezinte, in vederea ridicării premiilor, la locul si data 

indicate de Organizator, prezentând, in original, actul de identitate in temeiul căruia au realizat 

înscrierea la concurs; sau 
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 In cazul câștigătorilor din provincie, premiile fiind trimise prin intermediul serviciilor poștale/de curierat 

la adresele indicate in vederea înscrierii la loteria publicitara, aceștia urmează sa accepte premiile la 

respectivele adrese. 

 

VIII.2. In cazul in care un câștigător nu este validat, refuza sa accepte premiul sau nu îl accepta in condițiile 

prezentului regulament, premiul va fi acordat rezervelor, in ordinea in care acestea au fost extrase. In cazul in 

care nici rezervele nu vor fi validate, premiul rămâne in proprietatea Organizatorului, care va dispune de 

acesta după cum crede de cuviința. Lista tuturor câștigătorilor validați va fi publicata pe pagina de internet 

www.mooztv.net/valentine.  

 

VII.3. Predarea produselor ce constituie premiile se va face in baza unui proces verbal valabil încheiat intre 

fiecare câștigător si Mooz, având datele de identificare menționate mai sus. 

 

VIII.4. Nu se va acorda contravaloarea premiilor in bani. 

 

VIII.5. In cazul in care câștigătorul este minor sau interzis judecătoresc, premiul va fi înmânat părintelui, 

tutorelui sau curatorului, după caz, in condițiile prezentului regulament. 

 

VIII.6.Castigatorul are obligația să participe la toate activitățile promoționale organizate de către Mooz, legate 

de aceasta loterie publicitara, inclusiv însa fără a se limita la a îndeplini următoarele acțiuni: 

 Va accepta să fie filmat, la momentul ridicării premiului câștigat si isi va da acceptul ca Organizatorul 

sa poată folosi respectiva filmare in scopuri de promovare a Mooz (in cazul câștigătorilor din 

București); sau 

 Va remite, in termen de cel mult 48 de ore, la adresa de e-mail contact@mooztv.net, o poza ce 

prezintă utilizarea de către câștigătorul respectiv a premiului câștigat (in cazul câștigătorilor din 

provincie). 

 

VIII.7. Orice contestație va fi trimisa pe adresa de mail contact@mooztv.net, precum si depusa fizic la sediul 

Mooz. Cererea scrisa, expresa si motivata in vederea sesizării Organizatorului cu privire la nerespectarea 

Regulamentului trebuie depusa in termen de 24 de ore de la data constatării neregulii, orice sesizare in acest 

sens depusa după trecerea termenului de mai sus fiind considerata nula de drept si neavenita. Eventualele 

contestații vor fi soluționate in termen de 10 zile lucratoare de ore. 

 

 

IX. Dispoziții finale 
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IX.1.Organizatorul loteriei publicitare nu este răspunzător de plata taxelor sau a altor obligații financiare 

legate de premiile oferite. 

 

IX.2. Prin înscrierea la loteria publicitara “Love at Mooz”, participanții sunt de acord cu prevederile prezentului 

Regulament. 

 

IX.3. La cererea scrisa a acestora, adresata la contact@mooztv.net, Mooz se obliga sa actualizeze, sa 

stearpa si sa-i informeze pe participanți despre datele lor personale prelucrate. De asemenea participanții 

sunt de acord sa primească informații, obiecte promoționale si/sau produse gratuite, prin posta, telefon, e-

mail, SMS sau alte mijloace de comunicare de la Mooz si de la partenerii săi. 

 

IX.4. In cazul in care, in urma unor verificări ulterioare, se constata ca una sau mai multe dintre regulile de 

participare nu au fost respectate, Organizatorul isi rezervă dreptul de a retrage premiul acordat. 

 

IX.5. In cazul in care organizarea loteriei publicitare este împiedicata de evenimente de forța majora, 

Organizatorul isi rezervă dreptul de a decide, după caz, încheierea, prelungirea sau amânarea loteriei 

publicitare, care vor fi anunțate in mod corespunzător. 

 

IX.6. Organizatorul isi rezervă dreptul să modifice prezentul regulament prin act adițional de cate ori este 

necesar, cu informarea corespunzătoare a celor interesați si/sau a publicării actului adițional pe site-ul 

www.mooztv.net/valentine. 

 

 

 

Organizator, 

Mooz TV S.R.L. 

 

_______________ 

Prin: \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ 

Calitatea: Administrator 

Acest regulament a fost autentificat de notarul public Iulia Trofin. 

ÎNCHEIERE DE AUTENTIFICARE NR. 265/06.02.2013 
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