
CAMPANIE PROMOȚIONALĂ
“Go Super! Pariază 20 lei! Primești 22 lei

în SuperClub!”
I. ORGANIZATORUL:

● SUPERBET BETTING & GAMING S.A., persoana juridica romana, cu sediul social in
Romania, Municipiul Bucuresti, Str. Sergent Nutu Ion, nr. 44, etaj 8, Sector 5, CUI: RO
30091981 numãr de ordine la Registrul Comerţului J40/11902/29.09.2015, reprezentata
prin Lavinia TIRSOAGA - mandatar, in calitate de Organizator de jocuri de noroc –
pariuri in cota fixa, conform Licentei seria RO3229L001332, denumita in continuare
“S.B.G.”

II. TEMEIUL LEGAL

2.1. Prevederile  Ordonantei de Urgenta nr. 77/2009 privind organizarea si exploatarea jocurilor
de noroc, respectiv dispozitiile Normelor metodologice de punere in aplicare a OUG 77/2209;

2.2. Regulamentul Oficial este intocmit si va fi facut public conform legislatiei aplicabile in
Romania, pe website-ul club.superbet.ro cat si in locatiile specializate SUPERBET.De
asemenea Regulamentul este disponibil, in mod gratuit, oricarui participant, pe intreaga durata
a Campaniei, (i) prin e-mail la suport@superbet.ro sau (ii) poate fi obtinut prin trimiterea unei
solicitari scrise prin posta, la sediul social al S.B.G.

III. ARIA, PERIOADA DE DESFASURARE

3.1. Campania este organizata si se desfasoara pe intreg teritoriul Romaniei, in toate locatiile
specializate Superbet.

3.2. Campania se va desfasura in intervalul 20 Noiembrie 2022 – 18 Decembrie 2022
[inclusiv], conform urmatorului flux :

● In perioada 20 Noiembrie 2022– ora 10:00:01  pana la data de 18 DECEMBRIE 2022 -
ora  21: 59:59/23:59:59 (inclusiv) pentru participantii care efectueaza pariuri sportive de
tip pre-meci, loto, virtuale si pariuri live la oricare dintre evenimentele puse la dispozitia
participantilor in cadrul oricarei Agentii SUPERBET direct prin casierie si /sau prin
intermediul terminalelor .

NOTA 1: Valoarea minima acceptata per bilet de pariu este stabilita la suma de 20 lei, iar cota
minima per bilet de pariu este de 1.10.

NOTA 2: Nu participa jocurile de noroc tip slot .



NOTA 3: Nu se iau in considerare biletele de pariuri anulate si/sau stornate.

IV. MECANISMUL DE DESFASURARE AL CAMPANIEI

4.1. Participantii/Jucatorii sunt clientii Organizatorilor care detin bilete de pariuri sportive, loto,
virtuale si live, emise in perioada detaliata prin Art 3.2. din Regulament, in orice agentie
Superbet, denumite in continuare “Produsele” sau “Produsele participante”.

4.2. CONDITIILE CUMULATIVE pentru participarea de catre Jucator la prezenta Campanie
Promotionala:

● JUCATORUL ARE OBLIGATIA DE A PLASA BILETE DE PARIURI LA JOCURILE DE
NOROC organizate de Organizator, respectiv la oricare dintre Produsele ce fac obiectul
prezentei Campanii Promotionale, prin indicarea de catre Jucator /Participant a
pronosticului asupra rezultatului unui eveniment ce urmeaza a avea loc dupa emiterea
biletelui de pariu.

● FIECARE PARTICIPANT SA FIE INSCRIS IN CLUBUL SUPERBET, prin obtinerea
unui card de fidelitate „CARD DE MEMBRU SUPERBET” [denumit in cele ce urmeaza
„Card”], fizic sau digital, conform conditiilor stabilite prin Regulamentul de Joc

● JUCATORUL ARE OBLIGATIA DE A SCANA BILETUL PRIN INTERMEDIUL
TELEFONULUI SAU MANUAL, respectiv de a introduce numarul biletului de pariu.

4.3. INSCRIEREA IN CAMPANIE se face de catre Jucator, cu respectarea fluxului detaliat in
cele ce urmeaza:

● Jucatorul acceseaza pagina de web: https://club.superbet.ro/
● Biletele se pot scana prin intermediul telefonului sau manual, Jucatorul avand obligatia

de a scana /de a introduce numarul biletului de pariu.
● Ulterior, Jucatorul va introduce codul de control al biletului de pariu;
● In Campanie, pot fi inscrise doar biletele de pariu a caror evenimente urmeaza a

avea loc dupa emiterea biletelui de pariu

4.4. MECANISMUL CONSTA IN ACORDAREA PARTICIPANTILOR care plaseaza bilete de
pariuri, in conditiile stabilite prin Regulament a unui tichet in valoare de 22,00 lei [taxa
inclusa], denumit in cele ce urmeaza [„voucher”]. Orice jucator care indeplineste conditiile
prezentului Regulament, poate sa beneficieze doar de un singur voucher per zi, in perioada
Campaniei Promotionala, prin scanarea in aplicatia SuperClub, a biletului de pariu efectuat,
eligibil conform prevederilor prezentului Regulament. Astfel, urmare a scanarii biletului de pariu
de catre Jucator, imediat, se va genera un cod unic de 10 caractere [ spre exemplificare:
T7AVKKH9CP] in valoare de 22,00 lei. Valabilitatea voucherului este de 3 zile de la
momentul generarii /acordarii acestuia.

4.5 Orice solicitare de participare la prezenta Promotie, dupa data limita stabilita la Art. 3.2.nu
va fi luata in considerare.

https://club.superbet.ro/


4.6. Pentru fiecare accesare a paginii https://club.superbet.ro/, Participantul va suporta costul
accesului la internet, tarif stabilit de furnizorul propriu al serviciului.

4.7. In cazul in care un Participant la prezenta Campanie, nu mai cunoaste parola, acesta are
obligatia de a scana din nou cardul si va primi in mod automat o noua cheie unica de acces.

4.8 Organizatorul isi rezerva dreptul de a investiga si a interpreta inscrierile in Campanie; orice
neregula ce poate fi clasificata ca incercare de fraudare se soldeaza cu blocarea si eliminarea
definitiva a Participantului in cauza, Organizatorul nefiind obligat sa anunte aceasta decizie.

V. PREMIILE - MECANISMUL DE ATRIBUIRE A PREMIILOR

5.1. Premiile Campaniei constau in oferirea voucherului in suma de 22 lei si au o valoare totala
estimata de  aproximativ 3.080.000 lei si un numar de aproximativ de 5.000 castigatori per zi.
Valoarea premiilor poate sa difere in functie de numarul participantilor.

5.2. Mecanismul de desemnare a Premiilor, este garantat, conform dispozitiilor prezentului
Regulament

5.3. Castigatorii nu pot primi contravaloarea tichetului (pariului gratuit) in bani. Premiile nu sunt
transferabile.

5.4. Jucatorul ce a fost declarant castigator, conform prezentului Regulament, poate efectua
bilet de pariu pe baza premiului primit, doar in termen de 3 [trei] zile din momentul generarii
codului de valoare in suma de 22,00 lei, asa cum este mentionat prin pct 4.4. din
Regulament.

5.5. Se stabileste de catre Organizator ca in baza premiului castigat [voucherului], se poate
plasa doar un singur pariu de valoarea fixa de 22 lei [taxa inclusa], valabil la oricare dintre
Produsele Superbet, respectiv PARIURI SPORTIVE, LIVE, VIRTUALE si LOTO, cu mentiunea
ca valoarea fiecarui premiu reprezinta posibilitatea Jucatorului de a efectua un singur bilet de
pariu in cadrul oricarei locatii specializate Superbet. Asadar, voucherele nu se pot cumula.
Pentru evitarea oricarui dubiu, se stabileste ca in situatia in care un Jucator detine mai multe
premii, Organizatorul poate emite catre Jucator un numar de bilete de pariuri identic cu numarul
voucherelor , in conditiile Regulamentului.  La folosirea voucherului, Jucatorul va prezenta
operatorului Organizatorului, codul generat in contul acestuia, de pe platforma
https://club.superbet.ro/.

5.6. Pariuri plasate pe baza voucherului nu pot fi stornate.

5.7 Impozitul pe veniturile din premii va fi calculat, declarat si achitat de catre Organizator,
conform prevederilor legale incidente.

5.8 Valoarea premiilor se sustine integral de Organizator .



5.9. Voucherul se va regasi in taxa de participare sub forma de bonus, in Situatia veniturilor
zilnice /lunare si vor fi declarate catre organul de resort

VI. CONFIDENTIALITATEA SI PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER
PERSONAL

● Superbet asigură, în condiţiile legii, păstrarea confidenţialităţii datelor cu caracter
personal ale Participantului și respectarea dreptului acestuia la protecţia vieţii private, în
privinţa prelucrării datelor cu caracter personal ale acestuia. Obligaţia de confidențialitate
nu se aplică în cazul informaţiilor dezvăluite deliberat de către Participant unor părţi
terţe. Detalii se regasesc in cadrul Anexei 1, ce cuprinde Notificarea de Confidentialitate
a Campaniei privind protectia datelor cu caracter personal, ce face parte integranta din
prezentul Regulament.

● Participantilor la prezenta Campanie le sunt garantate drepturile prevazute de
Regulamentul (EU) 2016/679.

● Participarea la aceasta Campanie prezuma cunoasterea si acceptarea termenilor si
conditiilor Regulamentului de catre Participant, avand in vedere faptul ca un exemplar al
acestui Regulament a fost trimis catre acesta, sau l-a gasit pe site-ul Organizatorului si
nu a notificat Organizatorului ca nu doreste sa participe la Campanie.

● De asemenea, prin inscrierea in Campanie, Participantul declară că este de acord cu
prezentul Regulament şi a citit si inteles Notificarea de Confidentialitate a Campaniei,
prin care sunt detaliate aspectele legate de prelucrarea datelor personale in cadrul
Campaniei.

● În  cazul  în  care  Câștigătorul își exprimă consimțământul explicit conform Anexei 2 mai
jos pentru a i se utiliza imaginile pentru participarea la activitati de publicitate in vederea
promovarii brandului SUPERBET, acesta va fi de acord si va semna documentul
prezentat in cadrul Anexei 2, ce face parte integranta din prezentul Regulament.

● Pentru jucatorii deja existenti pe platforma online Superbet, pe pagina dedicata de
inregistare la Campanie va exista o mentiune prin care se va preciza ca, pentru acestia,
nu se va lua in considerare acordul pentru primirea notificarilor de marketing de pe
site-ul https://club.superbet.ro, ramanand valabil acordul pentru primirea notificarilor de
marketing din conturile de jucator.

● Dezabonarea de la notificarile de marketing va fi posibila in orice moment, prin
accesarea contului de participant la Campanie, prin debifarea casutei corespunzatoare.

VII. CLAUZE FINALE

7.1 Nu sunt eligibili la prezenta Campanie, angajatii Organizatorului  si/sau orice alte persoane
care au legatura directa cu prezenta Campanie, precum si membrii familiilor acestora
(parinti/frati/surori, sot/sotie, copii), actionarii, membrii echipei manageriale si ai corpului de
control al ONJN si orice alte persoane, asa cum sunt prevazute de legislatia in vigoare

7.2 Eventualele sesizari legate de derularea Campaniei se vor putea transmite la adresa de
e-mail: suport@superbet.ro, pe intreaga durata a Campaniei. In cazul unor eventuale litigii



aparute intre Organizator si participantii la Campanie, acestea vor fi solutionate pe cale
amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate in litigiu se
vor adresa spre solutionare instantelor judecatoresti competente romane de pe raza
Municipiului Bucuresti.

7.3.Prin participarea la aceasta Campanie, Participantul declara pe proprie raspundere ca are
impliniti 18 ani, ca a citit, a inteles si este pe deplin de acord cu dispozitiile prezentului
Regulament al Campaniei Promotionale

7.4. Daca o situatie de forta majora impiedica sau intarzie total sau partial continuarea
Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor lor
pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata. Pentru scopul
acestui Regulament, forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat
sau prevazut de catre Organizatori.

7.5.Anexele urmatoare fac parte integranta din Regulament:

● Anexa nr 1/20.10.2022 - CONFIDENȚIALITATEA PRELUCRĂRII DATELOR CU
CARACTER PERSONAL

● Anexa nr 2/20.10.2022 - ACORD PENTRU UTILIZAREA FOTOGRAFIILOR SI/SAU
FILMARILOR (DRAFT) la prezentul Regulament

Anexa 1/20 Octombrie 2022

La REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOTIONALE

“Go Super! Pariaza 20 lei! Primesti 22 lei in SuperClub!”

CONFIDENȚIALITATEA PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

SUPERBET BETTING & GAMING S.A. vă respectă dreptul la confidențialitate și sunt dedicate
protejării datelor dumneavoastră cu caracter personal și folosirii corespunzătoare a acestor
date.

SUPERBET BETTING & GAMING S.A  vă prelucrează datele cu caracter personal în
conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce
priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date.

Scopul și temeiul legal privind prelucrarea datelor cu caracter personal furnizate pentru
participarea la Campania “Go Super! Pariaza 20 lei! Primesti 22 lei in SuperClub!”



Organizatoul garantează tuturor Participanților că datele personale prelucrate cu prilejul
Campaniei “Go Super! Pariaza 20 lei! Primesti 22 lei in SuperClub!” vor fi utilizate doar: i) în
scopul obligațiilor legale; ii) in baza acordului pentru termenii si conditiile Regulamentului; și iii)
în baza consimțământului Participanților; după cum urmează:

● Înscrierea participanților la Campania “Go Super! Pariaza 20 lei! Primesti 22 lei in
SuperClub!” in baza acordului pentru termenii si conditiile Regulamentului;

● Participarea la Campania “Go Super! Pariaza 20 lei! Primesti 22 lei in SuperClub!” este
condiționată de acceptarea termenilor si conditiilor Regulamentului de participare.

● Anunțarea în mod public a numelui  câștigătorilor și premiilor acordate după extragere
inclusiv pe site-ul Organizatorului și anume https://club.superbet.ro, pentru îndeplinirea
obligațiilor legale;

● Publicarea detaliilor legate de premii și câștigatori pe rețelele sociale ale Superbet (de
exemplu Facebook), pentru îndeplinirea unui scop legitim Superbet de promovare a
campaniilor;

● Fotografierea / efectuarea unor spoturi media câștigătorului și publicarea pozelor pe
site-ul https://club.superbet.ro, in spatiul media și pe pagina Facebook Superbet, în baza
consimțământului explicit al acestuia;

● Utilizarea imaginilor fotografice în alte scopuri decât cele descrise mai sus sau pentru
comercializarea prin transferul imaginilor către terți este interzisă

● Abonarea la newsletter-ul Organizatorului, în baza consimțământului Participantului;
● Trimiterea ulterioară de informații periodice despre promoțiile, ofertele și prezentările de

produse ale Organizatorului,în baza consimțământului Participantului.
● Consimțământul oferit de către Participant poate fi folosit în scop de marketing direct

doar în cazul bifării căsuței din contul de Participant. Ulterior, Participantul va avea
posibilitatea de dezabonare de la serviciile Organizatorului, prin accesarea contului de
Participant si debifarea casutei corespnzatoare

Categoriile de părți terțe

Depinzand de scopul prelucrarii mentionat mai sus, datele cu caracter ale Participantului vor fi
partajate cu terte parti dupa cum urmeaza:

● extern, pe platformele de social media ale Organizatorului (Facebook, Instagram, etc.);
● procesatorilor de date împuterniciti să prelucreze date cu caracter personal, care

acționează în calitate de contractanți ai Organizatorului;
● în baza obligațiilor legale ale Organizatorului.

Datele participanților nu vor fi transferate către teritorii din afara României. Cu toate acestea,
dacă datele cu caracter personal vor fi transferate în ţări sau teritorii din UE sau din afara UE,
ne vom asigura că părțile terțe le vor proteja și securiza, în conformitate cu standardele
aplicabile în industrie și conform legislației aplicabile.

Categoriile de date prelucrate si durata prelucrarii



Categoriile de date cu caracter personal ce pot fi prelucrate sunt cele furnizate de Participant în
mod voluntar si pot include: nume, prenume, varsta, adresa, numar de telefon, imagini
fotografice/video, inregistrare audio/video/voce, precum si orice alta informatie oferita de
Participant ce il poate identifica intr-un mod direct sau indirect. Datele cu caracter personale vor
fi păstrate potrivit reglementărilor jocurilor de noroc aplicabile.

În cazul în care Câștigătorul își exprimă consimțământul pentru a fi fotografiat /de a participa la
filmari, în scopul publicării pe site-ul Organizatorului conform Anexei 2 mai jos, aceste
poze/acestor filmari pot fi păstrate pe https://club.superbet.ro pentru o perioadă de 12 luni de la
momentul publicării.

Drepturile Participantului

În calitate de Participant și totodată de persoană vizată ale cărui date sunt prelucrate în mod
direct aveți următoarele drepturi în baza GDPR:

● Dreptul de acces: Participantul are dreptul de a solicita detalii despre informațiile
personale prelucrate de catre Organizator și o copie a acestor informații.

● Dreptul la portabilitatea datelor: la cerere, datele Participantului pot fi transmise direct
unui alt operator

● Dreptul la opoziție: Participantul are dreptul de a se opune prelucrării (inclusiv profilării)
în cazurile în care prelucrarea se bazează pe o sarcină desfășurată în interes public, în
cadrul intereselor legitime ale Organizatorului sau ale unei terțe părți, sau in cazul
profilarii in cadrul marketingului direct.

● Dreptul la rectificare: Participantul are dreptul de a avea informații inexacte corectate sau
scoasa din baza Organizatorului de date fără întârzieri nejustificate.

● Dreptul la ștergerea datelor ("dreptul de a fi uitat"): în anumite condiții, Organizatorul va
șterge complet datele cu caracter personal ale Participantului, fără întârzieri nejustificate;

● Dreptul la restricționarea  prelucrării: în  anumite  condiții,  Participantul  are  dreptul  de
a obține din partea Organizatorului restricționarea prelucrării, în baza unei solicitări.

● Datele Participantului nu vor fi folosite pentru procese decizionale automatizate.

Toate aceste drepturi și/sau retragerea consimțământului pot fi exercitate  prin
completarea formularului web accessibil aici sau la adresa de e-mail:
drepturile.tale@superbet.ro

Detalii suplimentare referitoare la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal le regăsiți pe
pagina https://club.superbet.ro/ și pe Nota de confidențialitate.

Plângeri  referitoare  la  prelucrarea  datelor  personale  pot  fi  adresate  direct  Autorității
Naționale  de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor de
judecată.

https://privacyportal-eu.onetrust.com/webform/2f65c092-466b-4734-9d69-ae7f0ed4b1a0/abf92e16-5bff-49b7-b79a-656741b220df
https://club.superbet.ro/
https://privacyportal-eu.onetrust.com/webform/2f65c092-466b-4734-9d69-ae7f0ed4b1a0/abf92e16-5bff-49b7-b79a-656741b220df


ANEXA 2  din 20 Octombrie 2022 - ACORD PENTRU UTILIZAREA FOTOGRAFIILOR
SI/SAU FILMARILOR (DRAFT)

LA REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOTIONALE “Go Super! Pariaza 20 lei! Primesti 22
lei in SuperClub!”

Între

SUPERBET BETTING & GAMING S.A., persoana juridica romana, cu sediul social in Romania,
Municipiul Bucuresti, Str. Sergent Nutu Ion, nr. 44, etaj 8, Sector 5, sector 1, CUI: RO 30091981
numãr de ordine la Registrul Comerţului J40/11902/29.09.2015, reprezentata prin Lavinia
Tirsoaga - Imputernicit, in calitate de Organizator de jocuri de noroc – pariuri in cota fixa,
conform Licentei seria RO3229L001332, denumita in continuare “S.B.G.”

Și

[*] [*] ( nume si prenume) [*] /[*] /[*] ( data nasterii) denumită în continuare "Persoana
fotografiată / persoana filmata"

Obiect

Nume, Prenume, varsta si Imagini fotografice/Video ale persoanei fotografiate, colectate la
data[*]

Utilizarea prevăzută:

Participarea la activitati de publicitate in vederea promovarii BRANDULUI SUPERBET,  inclusiv,
dar fara a se limita la aparitii TV, aparitii in retele de socializare, aparitii in presa, pe site-ul
Organizatorului si orice alte evenimente si activitati ale Organizatorului. In acest sens,
Participantul, declara pe proprie raspundere ca este de acord cu filmarile efectuate de
Organizatorii Campaniei, respectiv cu difuzarea imaginii sale, vocii, in timpul si/sau dupa
terminarea Campaniei Promotionale.

Declar:

Subsemnatul, prin prezenta, declara ca a citit și inteles Notificarea de Confidentialitate si își
exprimă consimțământul cu privire la utilizarea (neremunerată) a datelor sale personale
(inclusiv imaginea foto/video) în scopurile descrise mai sus.

Utilizarea imaginilor fotografice în alte scopuri decât cele descrise mai sus sau pentru
comercializarea prin transferul imaginilor către terți este interzisă.

Anexat Declaratia de Confidentialiate, disponibila si pe pagina https://club.superbet.ro

Data Semnătura



Anexa nr 2/20.10.2022 reprezinta un draft.

ORGANIZATOR:

SUPERBET BETTING & GAMING SA

prin mandatar:

S.S. Lavinia TIRSOAGA


