
CAMPANIE PROMOTIONALA “SuperPasiuni turate la maxim Mercedes CLK”

I. ORGANIZATORII:

SUPERBET INTERACTIVE (ROMANIA) LTD, persoana juridica malteza, cu sediul social in
Str. Abate Rigord 75, Level G (Office 1/5597), Quantum House, Ta’Xbiex 1120, Malta,
inregistrata cu numarul C75273, inregistrata la Biroul Comisarului pentru Protectia Datelor
din Malta, in calitate de Organizator de jocuri de noroc la distanta, conform Licentei pentru
organizarea jocurilor de noroc seria L1160659W000328, reprezentata prin Lavinia
TIRSOAGA – mandatar, denumita in continuare “S.I.R.”
şi
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.
3.2.Campania se va desfasura in intervalul 01 noiembrie 2022 – 18 decembrie 2022 [inclusiv],
conform urmatorului flux :

❖ In perioada 01 NOIEMBRIE 2022– ora 00:00:01 pana la data de 18
DECEMBRIE 2022 – ora 23:59:59 (inclusiv) pentru participantii care efectueaza
pariuri sportive, loto, virtuale si pariuri live, la oricare dintre evenimentele
puse la dispozitia participantilor pe site-ul www.superbet.ro si in aplicatiile mobile
Superbet Sport si Superbet Games- pentru Participantii /Jucatorii S.I.R.

❖ In perioada 01 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, loto, virtuale si pariuri live la oricare dintre
evenimentele puse la dispozitia participantilor in cadrul oricarei Agentii
SUPERBET direct prin casierie si prin intermediul terminalelor – pentru
Participantii/Jucatorii S.B.G.

Nota: Prima si ultima zi de efectuare a biletelor de pariuri, conform mecanismului prezentei
Campanii, cat si data Extragerilor sunt stabilite in Tabelul nr. 1 si Tabelul nr. 2.
3.3.De asemenea, se stabileste ca la prezenta Campanie, nu participa jocurile de noroc tip casino
si sloturi online.
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3.4. Ziua extragerii este stabilita pentru data de 20 decembrie 2022- ora 19:00. Termenul prevazut
la acest punct se poate extinde in situatia in care Organizatorii decid prelungirea Campaniei
Promotionale peste termenul de 18 decembrie 2022.

IV. MECANISMUL DE DESFASURARE AL CAMPANIEI

4.1. Participantii/Jucatorii sunt clientii Organizatorilor care detin bilete de pariuri sportive, loto,
virtuale si live, indiferent de valoarea mizei , emise in perioada detaliata prin Art 3.2. din
Regulament, atat prin intermediul site-ului www.superbet.ro, in aplicatia mobila Superbet Sport si
Superbet Games cat si in orice agentie Superbet, denumite in continuare “Produsele” sau
“Produsele participante.
4.2. Biletele de pariu care sunt stornate, nu vor face obiectul prezentei Campanii.
4.3. O CONDITIE ESENTIALA SI OBLIGATORIE pentru participarea la prezenta campanie, este
ca 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.
4.3. Cardul de membru SUPERBET se emite gratuit de Organizatori, pe baza de cerere,  in incinta
locatiilor specializate sau pe aplicatia club.superbet.ro tuturor persoanelor,  care accepta conditiile
de eliberare si utilizare impuse de Organizatori, asa cum sunt detaliate in Agentiile Superbet /pe
club.superbet.ro.
4.4. Inscrierea in prezenta Campanie se face de catre Jucatorul SBG, cu respectarea fluxului
detaliat in cele ce urmeaza:

Jucatorul acceseaza pagina de web: 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 active [biletele de pariu care nu au
fost validate de Organizatori ca necastigatoare sau castigatoare];

4.5.Jucatorii SBI care doresc sa participe la prezenta Campanie, au obligatia de a deveni membri
si ca o consecinta vor activa club.superbet.ro , iar ulterior se vor inregistra cu contul de jucator
online si vor bifa termenii si conditiile [T&C] de inrolare in Superbet Club.De asemenea, jucatorul
SBI poate vizualiza , istoricul biletelor sale.
4.6. Pentru o mai buna intelegere, se stabileste ca :

▪ Jucatorul Organizatorului S.I.R. are obligatia de a [i] detine un cont activ de utilizator,
deschis pe site-ul www.superbet.ro sau in aplicatiile mobile Superbet si inregistrat conform
prevederilor legale; [ii] parcurge procedura de KYC (Know Your Customer) de verificare a
autenticitatii contului si a posesorului / posesoarei acestuia; [iii] efectua cel putin un pariu la
jocurile de noroc ale Organizatorului la oricare dintre Produsele ce fac obiectul prezentei
Campanii Promotionale, in perioada si in conditiile mentionate in Regulament.[iv] detine
cardul digital de fidelitate SUPERBET , conform alin. antementionat. ;

▪ Jucatorul Organizatorului S.B.G.are obligatia de a [i] detine cardul de fidelitate
SUPERBET si de a-l activa, conform Procedura; [ii] plasa bilete de pariuri la jocurile de
noroc organizate de Organizator, respectiv la oricare dintre Produsele ce fac obiectul
prezentei Campanii Promotionale,
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4.7 Orice solicitare de participare la prezenta Promotie, dupa data limita stabilita la Art. 3.2.nu va fi
luata in considerare.
4.8. Pentru fiecare accesare a paginii club.superbet.ro, Participantul va suporta costul accesului la
internet, tarif stabilit de furnizorul propriu al serviciului.
4.9. 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.
4.10. Reguli generale de participare la Campanie pentru premiile oferite prin tragere la
sorti:

O serie de bilet alocata unui Produs Participant permite inscrierea in Campanie o
singura data. Orice incercare de inscriere in Campanie prin folosirea unei serii de
bilet utilizata anterior pentru o alta inscriere, prin oricare dintre modalitati, de catre
aceeasi persoana sau de catre persoane diferite, va fi invalidata pe loc.
Fiecare leu jucat de pe un bilet, ofera Participantului, o sansa de castig, in conditiile
prezentului Regulament . la premiile oferite de Organizatori, conform detaliilor din
prezentul Regulament. Astfel, se retine ca 1 LEU ESTE ECHIVALENTUL UNEI
SANSE LA CASTIG. Spre exemplificare, daca valoarea achitata de Jucator este in
suma de 5 lei, participantul are 5 sanse de castig, 20 lei = 20 de sanse la castigul
oricarui premiu etc.

4.11 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, Organizatorii nefiind obligati sa anunte aceasta decizie.
4.12. Cardul este unic, nominal, netransmisibil si recunoscut ca generator de drepturi doar la
nivelul Organizatorului, reprezentantii acestuia avand posibilitatea de a verifica valabilitatea si
autenticitatea cardului, atunci cand este utilizat. De asemenea, in situatia pierderii, furtului,
deteriorarii sau distrugerii “CARDULUI DE MEMBRU SUPERBET, Participantul are obligatia de
a se adresa direct si imediat [ in termen de 24 de ore],  Organizatorului , in vederea inlocuirii
acestuia cu un nou card, in mod gratuit, Participantul pastrandu-si toate beneficiile obtinute
pana in acel moment. SUPERBET are dreptul de a verifica daca inlocuirea este sau nu motivata.
4.13 In situatia in care Jucatorul,  omite sa notifice SUPERBET, despre oricare dintre situatiile
prevazute mai sus, SUPERBET va considera ca persoana care a prezentat cardul, in orice
moment, anterior indeplinirii obligatiei antementionate, este titularul cardului si l-a utilizat in mod
legal, Organizatorul fiind exonerat de orice fel de raspundere fata de terti si fata de persoana careia
i s-a emis cardul.
4.14. Biletele de pariu inscrise, in intervalul Campaniei, vor participa la Extragerea din data de 20
DECEMBRIE 2022. Pentru evitarea oricarui dubiu se stabileste de catre Organizatori un numar
total de 1010 de Extrageri, conform Tabelului nr 2.
4.15. Mecanismul campaniei, baza de date aferenta derularii Campaniei, managementul
castigatorilor vor fi realizate si operate de catre Societatea RUSU & BORTUN CONSULTANTA
SRL, cu sediul social in Municipiul Bucuresti, Str. Maresal Josef Pilsudski, Nr. 10, Sector 1, avand
Cod Unic de Inregistrare RO24172526]

V. MECANISMUL DE ATRIBUIRE A PREMIILOR

5.1. Sunt necesar ca biletele de pariu a fi plasate in intervalul Campaniei.
5.2. Orice alt bilet plasat intr-un alt interval decat cel precizat in T&C nu va putea participa la
extragere.
5.3. Extragerea castigatorilor este asigurata de un sistem computerizat dedicat acestei Campanii
avand la baza un program specializat, de tip random care alege aleator castigatorii in timp real,
independent de vointa Organizatorilor.
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5.4. Castigatorii Campaniei Promotionale per extragere vor fi anuntati de Organizatori, pe site.ul
Campaniei, club.superbet.ro, in Agentiile Superbet cat si pe canalele de social -media Superbet,
respectiv Facebook si Instagram.

VI. TIPUL SI VALOAREA PREMIILOR

6.1. Organizatorii ofera un numar total de 1010 premii, cu o valoare totala de 436.163,10 lei
distribuite per categorie de premiu, asa cum este mentionat in Tabelul nr 1.

6.2. Premiile Campaniei constau in bunuri care sunt detaliate in Tabelul nr 1 – Premiile
Campaniei

Nr
crt

Descrierea Premiului Valoare Unitara per Premiu U.M.
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1. Masina SuperFan
Marca: MERCEDES-BENZ
[CLK200 KOMPRESSOR]
tunat avand urmatoarele
caracteristici:

● Tipul: 209
● Serie sasiu:

WDB2094421T068545
● Capacitate cilindrica:

1796 cm3
● An fabricatie: 2006

Valoarea totala a masinii este
formata din:

Pretul de achizitie  al
masinii – 52.955 lei [
echivalentul a [10.591
euro]
Costurile de
reparatie/tuning
effectuate de partenerul
Organizatorului  [
Societatea Coasta de
Est Service cu sediul in
Str Lanternei, nr 89,
sector 2, Bucuresti]  –
107.695,00
lei [ echivalentul a
21.539,00
euro]
Costul manopera
effectuate de partenerul
Organizatorului  [
Societatea Coasta de
Est Service cu sediul in
Str Lanternei, nr 89,
sector 2, Bucuresti]  –
26.180,00
lei[ echivalentul a
[5.236,00
euro]

Nota: Valorile pot suferi
modificari ca urmare a
fluctuatiei cursului de schimb
valutar BNR EURO/LEI

186.830,00 lei 1 buc
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2. Pachet VIP pentru doua
persoane la finala
Champions League 2023 fiind
alcatuit din:

(a) Bilete de avion dus-
intors în Istanbul [ dus:
Bucuresti -Istanbul si
intors: Istanbul
-Bucuresti]

(b) Cazare
(c) Acces la meci pentru

doua persoane [ zona
VIP- tribune]

NOTA: Organizatorii pot decide
unilateral alocarea serviciior de
transport aerian [ clasa I sau
economic] si cazare [ hotel 4
stele sau 5 stele] in functie de
disponibilitatea prestatorilor de
servicii.

▪ Bilete de avion
-1499,40 lei
/persoana
echivalentul sumei de
299,88
euro/persoana [
8.996.40 lei sau
1799,28 euro
pentru sase
persoane]

▪ Cazare-8627,5 lei
/pachet echivalentul
sumei de 1725,5
euro/pachet [
25.882,5 lei sau
5.176,5 euro pentru
3 pachete /6
persoane]

▪ Access meci-4.760
lei /persoana
echivalentul sumei de
952 euro/persoana
[28.560 lei sau 5.712
euro /pentru 6
persoane]

3 pachete VIP

3 Pachet VIP pentru doua
persoane la finala Pachete
VIP la finala Europa League
2023 fiind alcatuit din:

(a) Bilete de avion dus-
intors în Budapesta [
dus: Bucuresti -
Budapesta si intors:
Budapesta l -Bucuresti]

(b) Cazare
(c) Acces la meci pentru

doua persoane [ zona
VIP- tribune]

NOTA: Organizatorii pot decide
unilateral alocarea serviciior de
transport aerian [ clasa I sau

▪ Bilete de avion
-1.874,25 lei
/persoana
echivalentul sumei de
374,85
euro/persoana
[11.245,50 lei sau
2.249,10 euro
pentru 6 persoane]

▪ Cazare-3.034,5
/pachet echivalentul
sumei de 606,9
euro/pachet [9.103,5
lei sau 1.820,7 euro
pentru 3 pachete – 6
persoane]

▪ Access meci -4.165
lei /pachet

3 pachete VIP
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economic] si cazare [ hotel 4
stele sau 5 stele] in functie de
disponibilitatea prestatorilor de
servicii.

echivalentul sumei de
833 euro/persoana [
24.990 lei sau 4.998
euro pentru 6
persoane.

4. Pachet VIP pentru doua
persoane la finala
Conference League 2023 fiind
alcatuit din:

(a) Bilete de avion dus-
intors în Praga [ dus:
Bucuresti - Praga si
intors: Praga -Bucuresti]

(b) Cazare
(c) Acces la meci pentru

doua persoane [ zona
VIP- tribune]

NOTA: Organizatorii pot decide
unilateral alocarea serviciior de
transport aerian [ clasa I sau
economic] si cazare [ hotel 4
stele sau 5 stele] in functie de
disponibilitatea prestatorilor de
servicii.

▪ Bilete de avion
-2.356,20 lei
/persoana
echivalentul sumei de
471,24
euro/persoana [
14.137,20 lei sau
2.827,44 euro
pentru 6 persoane]

▪ Cazare-1666
lei/pachet
echivalentul sumei de
333,20 euro/pachet
[4.998 lei sau 999,60
euro pentru 3
pachete = 6
persoane]

▪ Access meci - 3.570
lei /pachet
echivalentul sumei de
714 euro/persoana [
21.420 lei sau 4.284
euro pentru 6
persoane]

3 pachete VIP

5. Vouchere in valoare de 100 lei
in SuperClub

100.000 lei 1000 buc

Tabel nr 1.

6.4. Jucatorul / Participantul poate castiga un singur premiu.
6.5.Valoarea premiilor se sustine integral de Organizatorii Campaniei. Fiecare Organizator va
sustine valoarea premiilor pentru Jucatorii/Participantii sai, desemnati castigatori.
6.6. NU se accepta plata in bani a c/valorii premiului .
6.7. Premiile acordate in cadrul Campaniei sunt acordate in bunuri si sunt descrise in cuprinsul
prezentului Regulament la valoarea lor neta (finala). Impozitul pe veniturile din premii va fi calculat,
declarat si achitat de catre fiecare Organizator in parte, pentru castigatorii propri, conform
prevederilor legale incidente.
6.8. Numirea castigatorilor si atribuirea premiului este stabilita prin Tabelul nr 2:
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Nr
crt

Tipul premiilor – EXTRAGERE 20.12.2022 Numar extragere

1 PREMIILE de tip VOUCHERE in SuperClub 1000 extrageri
Extragerea nr 1 – Extragere
nr 1000 {inclusiv}

2 PREMIILE de tip VIP pentru doua persoane la finala
Conference League 2023

3 extrageri
Extragerea nr 1001 –
Extragere nr 1003 {inclusiv}

3 PREMIILE de tip VIP pentru doua persoane la finala
Europa League 2023

3 extrageri
Extragerea nr 1004 –
Extragere nr 1006 {inclusiv}

4 PREMIILE de tip VIP pentru doua persoane la finala
Champions League 2023

3 extrageri
Extragerea nr 1007 –
Extragere nr 1009 {inclusiv}

5 PREMIUL CEL MARE, respectiv Masina SuperFan Extragerea nr. 1010.

NOTA Se vor extrage aleatoriu un numar total de 3
rezerve per PREMIU la finalul Extragerii premiilor .
Pentru evitarea oricarui dubiu, se stabileste ca pentru
fiecare premiu va exista un numar de 3 rezerve

Tabel nr 2

VII. PROCEDURA DE EXTRAGERE, DESEMNARESI VALIDARE A CASTIGATORILOR
CAT SI ACORDARE A PREMIILOR

7.1. PROCEDURA DE EXTRAGERE - Premiile descrise prin Regulament vor fi acordate prin
tragere la sorti ce se vor efectua de catre Organizatori prin reprezentanti desemnati, in prezenta
unui notar public, utilizand un program computerizat specializat de extragere. Persoanele
desemnate din partea Organizatorilor pentru participarea la extragere si in vederea semnarii
documentatiei aferente extragerilor sunt nominalizati prin Anexa nr 3 la prezentul Regulament, si
ca o consecinta semnatura oricarora trei dintre acestia este valabila pentru Organizatori, si ca o
consecinta, nu mai sunt necesare imputerniciri nominale. Pentru evitarea oricarui dubiu, numarul
Comisiei de desemnare, extragere si validare a castigatorilor si acordare a premiilor va fi compusa
dintr-un numar total de 3 persoane, desemnate din lista detaliata la Anexa nr 3, alaturi de notarul
public care va intocmi Procesul Verbal aferent tuturor Extragerilor / Procesul Verbal per Extragere .
7.2. Astfel, extragerea va fi transmisa live pe pagina de Facebook Superbet, lista
castigatorilor urmand a fi postata pe pagina de web club.superbet.ro.
7.3. La EXTRAGERE, participa doar Participantii inscrisi, conform prevederilor Regulamentului si
care indeplinesc conditiile prevazute de prezentul Regulament.
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7.4. Pentru EXTRAGERE se extrag suplimentar si 3 rezerve pentru fiecare premiu, asadar un total
de 3030 rezerve, la finele Extragerii, respective, dupa extragerea nr. 1010. Astfel, premiile
descrise in Tabelul nr 2 vor fi atribuite castigatorilor, conform fluxului stabilit prin Regulament.
Pentru evitarea oricarui dubiu, se stabileste ca Organizatorii ofera un numar total de 1010 premii,
iar premiile vor fi atribuite in ordinea stabilita prin Tabelul nr 2.
7.5. Rezervele sunt atribuite in ordinea extragerii per fiecare tip de premiu [spre exemplificare:
primele trei rezerve vor fi atribuite Extragerii nr 1, urmatoarele 3 rezerve vor fi atribuite Extragerii nr
2  s.a.m.d
7.6. VALIDAREA CASTIGATORILOR DESEMNATI prin trageri la sorti vor fi verificati de către
comisia de validare, pentru a se constata dacă au fost respectate regulile prezentului Regulament.
7.7.. Pentru ca un castigator sa fie considerat valid, acesta trebuie sa indeplineasca cumulativ
urmatoarele conditii:
✔ Biletul de pariu este efectuat si inregistrat in perioada Campaniei Promotionale;
✔ Detine un card de membru SUPERBET fizic sau digital, asa cum este precizat prin Art 4.;
✔ Bilete stornate nu pot fi desemnate castigatoare. In cazul in care un bilet extras castigator a

fost stornat dupa insrierea la prezenta Campanie, se va trece la validarea urmatoarei
rezerve extrase.

✔ in vederea ridicarii premiilor, Castigatorii au obligatia de a se identifica in cadrul Agentiei
SUPERBET, prin prezentarea actului de identitate in original, si vor semna un Proces Verbal
de predare – primire a Premiului, reprezentand dovada predarii acestuia

7.8 Câştigătorii vor fi contactati telefonic, prin e-mail sau prin sms, Organizatorii putand sa
foloseasca oricare mijloc de comunicare dintre cele enumerate prin prezentul Regulament.
7.9 Lista câştigătorilor (nume si prenume Castigator si premiul oferit) va fi comunicată pe site-ul
club.superbet.ro si in agentiile Superbet, precum si in alte medii digitale sau tiparite de tipul retelelor
de socializare (ex. Facebook), în functie de optiunea Organizatorilor.
7.10. Castigatorii au la dispozitie 15 zile calendaristice, incepand cu data validarii castigatorilor, sa
semneze Procesul Verbal de numire castigator. In cazul in care acest lucru nu se intampla,
Organizatorii vor demara procedura de validare a rezervelor extrase pentru premiul respectiv, in
ordinea extragerii acestora. Daca niciuna dintre rezerve nu va revendica premiul respectiv, acesta
va ramane la dispozitia Organizatorilor.
7.11. Premiile vor fi acordate in termen de maxim 30 zile de la data extragerii, cu exceptia
premiului aferent Extragerii nr 1010 pentru care este stabilit un termen de maxim 90 de zile de la
data Extragerii, in baza unui proces verbal de predare primire. Asadar, se stabileste ca predarea
premiului catre castigator se va face dupa verificarea elementelor de identificare. In acest scop
castigatorul va prezenta un act de identitate valabil (buletin/carte de identitate, pasaport). In caz
contrar, el îşi pierde dreptul la premiu şi se apelează la cei de pe lista de rezerve.
7.12. Pentru acuratetea informatiilor si verificari ulterioare, Castigatorii sunt de acord ca toate
convorbirile telefonice si formularele electronice ce se vor derula intre Organizatori si potentialii
castigatori pot  fi inregistrate.
7.13. In situatiile in care:

a) un potential castigator care completeaza la inscrierea in Campanie sau furnizeaza la
revendicare, informatii incomplete sau eronate; sau

b) un potential castigator nu revendica premiul in termenul acordat; sau

c) un potential castigator nu prezinta documentatia solicitata de catre Organizatori in termenele
acordate conform prezentului Regulament Oficial, sau
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d) un potential castigator nu indeplineste orice alta conditie impusa de prezentul Regulament
Oficial,

premiul sau castigul acestuia va fi invalidat.

7.14. In caz de invalidare, Organizatorii isi rezerva dreptul de a oferi premiul participantilor extrasi
ca si rezerve, in ordinea in care au fost extrasi in lista de rezerve. In cazul in care nici rezervele nu
indeplinesc conditiile prezentului Regulament Oficial, premiul va ramane la dispozitia
Organizatorilor.
7.15 Numai pe baza de consimtamant explicit, colectat in conformitate cu prevederile GDPR,
datele personale ale potentialilor castigatori pot fi utilizate pentru promovarea altor campanii de
marketing derulate de Organizatori.
7.16 Niciunul dintre premiile Campaniei acordate potrivit Regulamentului Oficial nu pot fi inlocuite
cu alte premii. In cazul refuzului unui castigator de a beneficia de premiul castigat, asa cum este
acesta descris in Regulamentul Oficial, acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului. Premiul
respectiv se va atribui participantilor extrasi ca rezerve sau, dupa caz, va ramane la dispozitia
Organizatorilor.
7.17 Premiile acordate in cadrul prezentei Campanii pot fi revendicate doar pe teritoriul Romaniei.
7.18. Orice incercare de frauda va fi sanctionata cu neacordarea premiilor si sesizarea organelor de
cercetare penala.
7.19 Valoarea premiilor acordate in cadrul prezentei Campanii este neta. Organizatorul va calcula,
declara si achita impozitul pe veniturile din premii, in conformitate cu prevederile legale incidente.
7.20. Premiul cel Mare aferent Extragerii cu nr 1010, constand in AUTOTURISM va fi predat
Castigatorului de catre Organizatori impreuna cu toate documentele necesare pentru punerea in
circulatie a acestuia pe drumurile publice, fara niciun fel de interdictii si/sau restrictii de folosire,
altele decat cele stabilite expres prin acte normativ in vigoare. Odata cu intrarea in posesia
autotursimului, castigatorului ii revine responsabilitatea si obligatia de a face demersurile necesare
inmatricularii autoturismului in nume propriu si in vederea conducerii autotursimului pana la
domiciliu. Ulterior intrarii in posesie a autorismului, castigatorului ii revin toate responsabilitatile si
obligatiile conform legislatiei aplicabile in Romania, cat si responsabilitatea intretinerii premiului la
standardele legale, Organizatorii fiind absolviti de orice raspundere ulterior acordarii oficiale a
premiului, de exemplu, insa fara a se limita la costurile de inmatriculare si inregistrare ale masinii.
Inmatricularea autovehiculului in termenul legal, precum si plata taxelor legale legate de aceasta, ii
revin castigatorului si nu Organizatorilor.
7.21 De asemenea, Castigatorul Extragerii cu nr. 1010, declara si este de acord ca autoturismul
dobandit prin castig poarta logo.ul SUPERBET si este tinut de obligatia de a mentine logoul
Superbet pe o perioada de 1 an de la data incheierii procesului verbal de predare primire prin care
acesta va intrat in posesia autoturismului. In acest sens, in caz de instrainare a premiului de catre
Castigator, Cumparatorul premiului se obliga sa mentina, la randul lui, logoul si insemnele Superbet
aplicate pe autoturismul pe o perioada egala cu obligatia Castigatorului de a mentine logoul si
insemnele Superbet, respectiv un an de la data incheierii procesului-verbal de predare primire. In
cazul in care Castigatorul /noul dobanditor al autoturismului inlatura insemnele si logoul Superbet
aplicate pe autoturism inainte de expirarea perioadei mentionata in prezentul contract, SUPERBET
este in drept sa solicite rezolutiunea contractului de vanzare – cumparare aferent autoturismului ,
cat si plata de daune interese in suma de 30.000 euro. In cazul in care autoturismul este avariat,
Castigatorul premiului / cumparatorul are obligatia de a notifica societatea Superbet Betting &
Gaming SA, pentru aducerea autoturismului la starea inititala, dupa efectuarea tuturor reparatiilor
elementelor caroseriei.
7.22. In situatia in care Castigatorul intentioneaza sa vanda autoturismul in termen de 1 an are
obligatia de a aduce la cunostinta noului Cumparator , dispozitiile prezentului Regulament.
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VIII. 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
www.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.

VIII. CLAUZE FINALE

● Nu sunt eligibili la prezenta Campanie, angajatii Organizatorilor 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

▪ 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 Organizatori 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.

▪ 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
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▪ Costurile generate pentru promovarea si aducerea la cunostinta jucatorilor a prezentei
campanii, vor fi suportate de catre Organizatori in urmatoarele procente: 50% de catre SIR
si 50% de catre SBG

▪ Anexele urmatoare fac parte integranta din Regulament:
Anexa nr 1 - CONFIDENȚIALITATEA PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER
PERSONAL
Anexa nr 2 - ACORD PENTRU UTILIZAREA FOTOGRAFIILOR SI/SAU FILMARILOR
(DRAFT) LA REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOTIONALE „ SuperPasiuni turate la
maxim_ Mercedes CLK”
Anexa nr 3 - DESEMNAREA PERSOANELOR CARE VOR PARTICIPA LA EXTRAGEREA
CAMPANIEI, PRECUM SI LA VALIDAREA CASTIGATORILOR;

▪ Semnat la data de 18.10.2022

ORGANIZATORI:

SUPERBET BETTING & GAMING SA
prin mandatar:

S.S. Lavinia TIRSOAGA
___________________________________

SUPERBET INTERACTIVE (Romania) Ltd
prin mandatar:

S. S. Lavinia TIRSOAGA
__________________________________
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Anexa 1/18.10.2022

La REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOTIONALE
„ SuperPasiuni turate la maxim_ Mercedes CLK”

CONFIDENȚIALITATEA PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

SUPERBET INTERACTIVE (ROMANIA) LTD si 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 INTERACTIVE (ROMANIA) LTD si 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 SuperPasiuni turate la maxim_ Mercedes CLK

Organizatorii garantează tuturor Participanților că datele personale prelucrate cu prilejul
Campaniei SuperPasiuni turate la maxim_ Mercedes CLK 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 Campania SuperPasiuni turate la maxim_
Mercedes CLK in baza acordului pentru termenii si conditiile Regulamentului;

● Participarea la Campania Campania SuperPasiuni turate la maxim_ Mercedes CLK
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 club.superbet.ro, pentru îndeplinirea
obligațiilor legale;
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● 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 www.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 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:
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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.

ORGANIZATORI:

SUPERBET BETTING & GAMING SA
prin mandatar:

S.S. Lavinia TIRSOAGA
___________________________________

SUPERBET INTERACTIVE (Romania) Ltd
prin mandatar:

S. S. Lavinia TIRSOAGA
__________________________________
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ANEXA 2 /18.10.2022 - ACORD PENTRU UTILIZAREA FOTOGRAFIILOR SI/SAU
FILMARILOR (DRAFT) LA REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOTIONALE„ SuperPasiuni
turate la maxim_ Mercedes CLK”

Între
SUPERBET INTERACTIVE (ROMANIA) LTD, persoana juridica malteza, cu sediul social in Str.
Abate Rigord 75, Level G (Office 1/5597), Quantum House, Ta’Xbiex 1120, Malta, inregistrata cu
numarul C75273, inregistrata la Biroul Comisarului pentru Protectia Datelor din Malta, in calitate
de Organizator de jocuri de noroc la distanta, conform Licentei pentru organizarea jocurilor de
noroc seria L1160659W000328, reprezentata prin Lavinia TIRSOAGA – Imputernicit, denumita
in continuare “S.I.R.”
Şi
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
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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 club.superbet.ro

Data Semnătura

Anexa nr 2 reprezinta un draft.

ORGANIZATORI:

SUPERBET BETTING & GAMING SA                 SUPERBET INTERACTIVE (Romania) Ltd

prin mandatar: prin mandatar:

S.S. Lavinia TIRSOAGA                                                S.S. Lavinia TIRSOAGA
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