
REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOȚIONALE 

“EUROMARATON”  

 

CAPITOLUL 1 - DENUMIREA ORGANIZATORULUI 

 

1.1. BET ACTIVE CONCEPT S.R.L, persoana juridica romana, cu sediul social in Bucuresti, sectorul 3, 

Cladirea TN Offices 2, Splaiul Unirii, nr. 165, etaj 5, inregistrata la Registrul Comertului de pe langa 

Tribunalul Bucuresti, sub nr. J40/12831/2016, cod unic de inregistrare („CUI”): 34223171, reprezentata legal 

de DL. Administrator, Findlay Lewis-Charles, in calitate de organizator de jocuri de noroc de tip pariuri 

in cota fixa, in baza LICENTEI seria RO3232L001341/01.04.2015, emisa de Oficiul National pentru Jocuri 

de Noroc (denumit in continuare “O.N.J.N.”) la data de 01.04.2015, valabila pana la data de 31 martie 2025. 

 

Denumit  in mod individual „Organizatorul”  

 

1.2. Organizatorul a hotarat desfasurarea Campaniei promotionale intitulate “Euromaraton” (denumita in 

continuare “Campania”).   

1.3. Campania se adreseaza tuturor persoanelor majore care indeplinesc cumulativ conditiile mentionate in 

Regulamentul Campaniei (denumit in continuare „Regulamentul”). 

1.4. Regulamentul Campaniei este disponibil oricarui solicitant, in mod gratuit, pe intreaga durata a 

Campaniei, atat pe site-ul oficial www.efortuna.ro cat si in agentiile Fortuna. 

CAPITOLUL 2 – TEMEIUL LEGAL 

2.1. Campania se desfasoara in conformitate cu dispozitiile Ordonantei de Urgenta nr.77/2009 privind 

organizarea si exploatarea jocurilor de noroc cu modificarile si completarile ulterioare, precum si in 

conformitate cu dispozitiile Hotararii nr. 111/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de punere in 

aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea si exploatarea jocurilor 

de noroc si pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 298/2013 privind organizarea si 

functionarea Oficiului National pentru Jocuri de Noroc, pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 

870/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului 

nr. 77/2009 si pentru abrogarea Hotararii Guvernului nr. 870/2009 privind organizarea si exploatarea 

jocurilor de noroc, cu modificarile si completarile ulterioare. 

CAPITOLUL 3 - PERIOADA DE DESFASURARE A CAMPANIEI 

3.1. Campania promotionala se va desfasura in agentiile Fortuna, pe perioada Campionatului European 

de Fotbal, 10 iunie – 11 iulie 2021, in orele de functionare ale agentiilor. 

 

3.2. Orice alta solicitare primita de catre Organizatori privind participarea la prezenta Campanie, dupa data 

de incetare a Campaniei sau in afara locatiei descrise mai sus, nu va fi luata in considerare.  

 

 

http://www.efortuna.ro/


CAPITOLUL 4 – CONDITIILE GENERALE DE PARTICIPARE 

4.1. Prezenta Campanie se adreseaza tuturor persoanelor fizice (denumite in continuare “Participanti”), care 

indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii: 

a) au implinita varsta de 18 ani in ziua participarii la Campanie; 

b) au domiciliul/ resedinta fiscala  in Romania 

c)accepta termenii si conditiile prezentului Regulament cat si dispozitiile Regulamentului de joc. 

       b)indeplinesc conditiile speciale de participare menționate la  5.1. 

 

4.2. Nu sunt eligibili la prezenta Campanie, angajatii Organizatorilor, precum rudele si/sau afinii acestora 

pana la gradul II1, partenerii Organizatorilor implicati in derularea Campaniei, actionarii si membrii 

echipei manageriale ai Organizatorilor, membrii si angajatii O.N.J.N., precum si/sau orice alte persoane 

care ar putea avea o legatura directa cu prezenta Campanie. 

 

4.3. Prin participarea la Campanie, Participantii declara ca au luat cunostinta de prevederile prezentului 

Regulament, precum si ca accepta termenii si conditiile stipulate in Regulament de joc al Organizatorului 

si se obliga la respectarea acestora. 

 

4.4. Pentru ca participarea unei persoane la Campanie sa fie considerata valida, toate conditiile prevazute in 

prezentul Regulament trebuie indeplinite cumulativ si aceasta sa nu fi trimis catre Organizator, o cerere 

in scris, prin care anunta ca nu doreste sa mai participe la Campanie. 

 

4.5. Orice fel de frauda si/sau tentativa se sanctioneaza conform prevederilor legale. Totodata, in asemenea 

situatii Organizatorul are dreptul anularii, dupa caz suspendarii platii oricarui castig pana la data 

solutionarii de catre organele de stat abiitate a demersurilor/plangerilor inregistrate de Organizator. 

 

CAPITOLUL 5- CONDITII SPECIALE DE PARTICIPARE 

5.1 Se pot inscrie in vederea participarii la prezenta Campanie, persoanele care indeplinesc pe langa 

conditiile mentionate la Capitolul 4, si urmatoarele conditii specifice:  

i. se inscriu la prezenta Campanie in interiorul agentiilor Fortuna; 

ii. Participantii se vor putea inscrie in prezenta campanie prin plasarea unui bilet la pariuri de tip 

prematch, cu o valoare de minim 20 lei si cu minim o selectie din meciurile Campionatului European 

2021;  

iii. In urma plasarii biletului, participantul va trebui sa se inscrie la campanie pe website-ul: 

https://promotii.efortuna.ro/ (detinuta de Bet Active), unde va trebui sa introduca nume, prenume, 

CNP, telefon, email si pin-ul biletului de pariuri plasat conform conditiilor de la ii). Ulterior, 

participantul va primi un mesaj de tipul: 

 

„Felicitări! Ai primit un cod promoțional care reprezintă un pariu gratuit în valoare de X lei. 

Continuă să înscrii bilete pentru a beneficia de premiile zilnice (1 bilet = 1 premiu).”  

 

 
1 Rude și/sau afinii acestora până la gradul II: părinți/ frați/ surori/ copii, soț/ soție,  
 

https://promotii.efortuna.ro/,(


iv. Participantii la prezenta campanie pot beneficia de un singur premiu pe zi, iar premiile vor fi acordate 

tuturor clienților eligibili care au îndeplinit cerințele promoției, din ziua respectivă.  
v. Participantii care se inscriu la prezenta campanie au sansa de a castiga un premiu mentionat pe codul 

primit, insa in limita premiilor disponibile conform Capitolul 6. 

CAPITOLUL 6 – PREMIUL CAMPANIEI 

Premii  5 lei 10 lei 20 lei 50 lei 100 lei 200 lei Total 

Distributie 60% 30% 6.0% 3.00% 0.75% 0.25% 100% 

Nr premii 
90.000 
premii  

45.000 
premii 

9.000 
premii 

4.500 
premii 

1.125 
premii 

375 
premii 

150.000 
premii 

Valoare 
premii  450.000 lei 450.000 lei 180.000 lei 

225.000 
lei 

112.500 
lei 

75.000 
lei 

1.492.500 
lei 

 

6.1 Pentru Participantii care indeplinesc conditiile prezentei campanii de la Capitolul 4 si 5, Organizatorul va 

acorda 150.000 de premii in valoare totala de 1.492.500  lei (TVA inclus), dupa cum urmeaza: 

a) 90.000  premii in valoare de 5 lei/bucata, 450.000  lei in total – in agentii; 

b) 45.000  premii in valoare de 10 lei/bucata, 450.000  lei in total – in agentii; 

c) 9.000  premii in valoare de 20 lei/bucata, 180.000  lei in total – in agentii; 

d) 4.500  premii in valoare de 50 lei/bucata, 225.000  lei in total – in agentii; 

e) 1.125  premii in valoare de 100 lei/bucata, 112.500  lei in total – in agentii; 

f) 375 premii in valoare de 200 lei/bucata, 75.000  lei in total – in agentii; 

 

6.2 Premiile mai sus mentionate vor fi acordate de catre Organizator Participantilor care indeplinesc 

cumulativ conditiile prezentului Regulament de Campanie. Orice reclamatii primite de Organizatori cu 

privire la numarul de premii, numarul Participantilor si alte asemenea, vor fi respinse ca neintemeiate, dupa 

epuizarea celor 150.000 de premii.   

CAPITOLUL 7 – DESEMNAREA CASTIGATORULUI 

7.1 Pe intreaga durata a prezentei Campanii, Participantii care indeplinesc toate conditiile necesare vor putea 

beneficia de un singur premiu/zi din cele mentionate la art 6.1. Participantii care nu indeplinesc in 

intregime conditiile prezentei campanii, nu vor putea beneficia de unul dintre Premiile puse la dispozitie 

de Organizatori. 

 

 

CAPITOLUL 8 –PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

8.1 Prelucrarea datelor cu caracter personal furnizate in mod voluntar, in cadrul Campaniei, se desfasoara cu 

respectarea legislatiei privind protectia datelor cu caracter personal, in mod particular Regulamentul 

General privind Protectia Datelor nr. 679/2016, aplicabil de la 25 mai 2018  (in continuare "RGPD"). 

 



8.2 Datele cu caracter personal sunt prelucrate de catre Organizator, in calitate de operator de date cu 

caracter personal in mod direct sau prin imputernicitii sai. 

 

8.3 Scopul prelucrarii datelor cu caracter personal si temeiul juridic al prelucrarii 

i. Datele cu caracter personal ale participantilor sunt prelucrate in scopul desfasurarii campaniei, 

validarii, atribuirii premiilor, dupa caz, anuntarii publice a participantilor castigatori in temeiul 

relatiei contractuale ce este stabilita prin acceptarea prezentului Regulament. 

ii. Datele cu caracter personal ale participantilor pot fi de asemenea, prelucrate in vederea indeplinirii 

unor obligatii legale. In cazul participantilor castigatori, datele acestora cu caracter personal sunt 

prelucrate si in vederea indeplinirii obligatiilor, precum cele decurgand din legislatia financiar-

contabila, fiscala, de arhivare.  

iii. In masura in care si-au exprimat consimtamantul in acest sens, datele participantilor acceptanti pot 

fi utilizate pentru activitati de marketing direct precum informarea persoanelor incluse in baza de 

date a Organizatorului prin diverse mijloace de comunicare (posta, e-mail, SMS sau alte mijloace de 

comunicare permise prin lege) cu privire la alte actiuni desfasurate in viitor de catre Organizatorsau 

alte societati din grup, trimiterea catre participant de diverse materiale publicitare, informative 

si/sau obiecte promotionale si/sau mostre, din partea sau in numele Organizatorului/altor societati 

din grup. Temeiul acestor prelucrari este reprezentat de consimtamantul participantilor acceptanti. 

Acest acord poate fi retras in orice moment prin transmiterea unei solicitari in acest sens la adresa 

de e-mail: contact@efortuna.ro. Orice retragere a consimtamantului conform prezentului paragraf 

va produce efecte pentru viitor si nu va afecta legalitatea prelucrarilor efectuate anterior retragerii.  

8.4 Categoriile de destinatari catre care pot fi transmise datele cu caracter personal prelucrate in cadrul 

Promotiei sunt urmatoarele:  

a) Partenerilor contractuali ai Organizatorului; 

b) Companiilor din acelasi grup cu Organizatorul;  

c) Autoritatilor competente, conform prevederilor legale in vigoare; 

d) Publicului, in ceea ce priveste participantii castigatori.  

8.5 Participantilor la prezenta Campanie le sunt garantate drepturile prevazute de legislatia aplicabila privind 

protectia datelor cu caracter personal in special conform RGPD, respectiv dreptul la informare, dreptul de 

acces la date, dreptul la rectificarea sau stergerea datelor sau restrictionarea prelucrarii, dreptul de a se opune 

prelucrarii, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de a isi retrage consimtamantul atunci cand exista o 

prelucrare care se bazeaza pe acesta, dreptul de a depune o plangere in fata unei autoritati de supraveghere, 

dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, inclusiv profilare.  

 

8.6 Participantii au dreptul de a obtine de la Organizator, la cerere si in mod gratuit, printr-o solicitare pe 

durata Campaniei, confirmarea faptului ca datele care ii privesc sunt sau nu sunt prelucrate de Organizator 

si au, de asemenea, dreptul de a se opune la folosirea acestora in orice moment, cu exceptia cazurilor in care 

exista dispozitii legale contrare. 

8.7 Datele cu caracter personal vor fi prelucrate pe durata necesara desfasurarii campaniei, iar ulterior, in 

vederea conformarii cu obligatiile legale aplicabile, inclusiv, dar fara limitare la, legislatia finaciar-contabila, 

fiscala, respectiv de arhivare.  

mailto:contact@efortuna.ro


8.9 Pentru exercitarea drepturilor mentionate mai sus, precum si pentru solicitarea de informatii 

suplimentare privind aceste drepturi, va puteti adresa cu o cerere la urmatoarea adresa de e-mail: 

contact@efortuna.ro.. De asemenea, va puteti adresa si Responsabilului cu Protectia Datelor la adresa de 

email:  dpo@efortuna.ro . 

CAPITOLUL 9 – LITIGII SI RECLAMATII  

9.1 Eventualele sesizari legate de derularea Campaniei se vor putea transmite la adresa de e-mail: 

contact@efortuna.ro, pe toata durata derularii Campaniei.  

 

9.2 Orice dispute aparute intre Organizator si participantii la Campanie, vor fi solutionate pe cale amiabila 

sau, in cazul in care acest lucru nu va fi posibil, acestea vor fi supuse spre solutionare instantelor 

judecatoresti romane competente de la sediul Organizatorului, in conformitate cu prevederile legislatiei 

romane. 

CAPITOLUL 10 – FORTA MAJORA  
 

10.1 Daca o situatie de forta majora impiedica sau intarzie total sau partial continuarea Campaniei, 

Organizatorii vor fi exonerati de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale. 

10.2 Pentru scopul acestui Regulament, “forta majora” inseamna orice act, eveniment sau situatie 

extraordinara, insurmontabila si imprevizibila, respectiv care nu poate fi controlata, evitata, inlaturata, 

remediata sau prevazuta de catre Organizatori - inclusiv imposibilitatea Organizatorilor din motive 

independente de vointa sa - si a carei aparitie duce la imposibilitatea de a-si indeplini unele dintre sau toate 

obligatiile, in conformitate cu prezentul Regulament. 

10.3 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 11 – IMPOZITE SI TAXE 

 

11.1 Organizatorul se obliga sa calculeze, sa retina si sa vireze la bugetul de stat impozitul aferent premiilor 

acordate, in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare.  

 

CAPITOLUL 12 - ALTE PREVEDERI 
 

12.2 Pe tot parcursul desfasurarii Campaniei Promotionale, Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica 

prezentul regulament, cu informarea prealabila a participantilor prin publicarea pe site noilor modificari. 

12.3 Organizatorii nu isi asuma nicio responsabilitate pentru esecul oricaror terte persoane prezenta 

Campanie. 

 

mailto:contact@efortuna.ro
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12.4 Prezentul Regulament a fost incheiat astazi,  01.06.2021, in 2 (doua) exemplare, in original, avand aceeasi 

valoare juridica. 

 

 

ORGANIZATOR, 

BET ACTIVE CONCEPT S.R.L., 

prin administrator LEWIS CHARLES FINDLAY 
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