
 

 
 

REGULAMENTUL OFICIAL al Campaniei de Responsabilitate Sociala   

Copacul dorințelor crește cu Ploiești Shopping City_Votează  

26 aprilie – 8 mai 2022 

 

Prezentul regulament are scopul de a informa cu privire la desfășurarea Campaniei de responsabilitate sociala 

inițiata de Organizator și se adresează unei anumite categorii de participanți (anume desemnată de Organizator), 

cuprinzand o serie de reguli ce trebuie respectate în cadrul desfășurării acestei activități: 

 

CAPITOLUL 1. ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI 

Organizatorul campaniei de responsabilitate sociala Copacul dorințelor crește cu Ploiești Shopping City 
(denumită în cele ce urmează „Campania”) este Ploiesti Shopping City SRL, persoana juridică de drept român, 
avand sediul social in Bucuresti, Calea Floreasca, nr. 169A, Floreasca 169, Cladirea A, sect. A5.1, etaj 5, biroul 
nr. 28, sector 1, Romania, inregistrata la Registrul Comertului, sub nr. J40/19095/2008, CUI RO 24725278, punct 
de lucru situat in Com. Blejoi, DN 1B, KM 6, nr. 915 A, Jud. Prahova, reprezentata de dra Irina Rosioru in calitate 
de Imputernicit (denumită în cele ce urmează “Organizatorul”).  

Campania se va derula conform prezentului regulament (denumit in cele ce urmeaza „Regulamentul”) 
obligatoriu pentru toti participantii.  

Scopul prezentei Campanii este de a sprijini dezvoltarea sustenabilă a comunităților din judetul Prahova prin 
cresterea calitatii vieții și nivelului de confort al cetățenilor. Campania isi propune sa incurajeze implicarea 
persoanelor fizice in dezvoltarea comunitatii locale prahovene si sa implementeze unul dintre Proiectele de 
responsabilitate sociala, propuse de acestea in cadrul Campaniei.  

Prin participarea la Campanie, participanții declară și recunosc că au luat cunoștință de prevederile 
Regulamentului. Participanții se obligă să respecte și să se conformeze tuturor termenelor, condițiilor și 
prevederilor prezentului Regulament. Pentru aducerea la cunostinta publicului, Regulamentul este intocmit si 
este disponibil, pe intreaga durata a Campaniei, in mod gratuit, oricarei persoane interesate, prin accesarea 
website-ului www.ploiestishoppingcity.ro precum si in formatul tiparit la biroul de informatii (Info Point) al centrului 
comercial Ploiesti Shopping City din Sat Blejoi, Comuna Blejoi, nr. 915A, DN1B, Km6, Jud. Prahova (denumit în 
continuare „Centrul Comercial”, care se gaseste la nivelul 0 (parter) din Centrul Comercial. Orice 
modificãri/completãri aduse prevederilor acestui Regulament vor fi cuprinse în acte adiţonale si vor  intra în 
vigoare numai după anunţul prealabil de prezentare / publicare a acestora pe website-ul 
www.ploiestishoppingcity.ro  

 

CAPITOLUL 2. DURATA SI LOCUL DE DESFASURARE A CAMPANIEI  

2.1. Campania se va desfasura pe intregul teritoriu al Romaniei, in mediul online, pe website-ul 
www.ploiestishoppingcity.ro, prin accesarea acestui website sau accesarea directa a paginii 
www.ploiestishoppingcity.ro/copaculdorintelor/ 

2.2. Campania va incepe la data de 9 martie 2022, ora 09:00:00, si se va incheia la data de 3 aprilie 2022, ora 
23:59:00. Dupã data ȋncheierii Campaniei, Organizatorul nu mai are nicio responsabilitate şi nu ȋşi mai asumã 
nicio obligaţie ȋn legãturã cu nicio circumstanţã care ar putea eventual conduce la concluzia actualitãţii sau 
continuãrii Campaniei.  
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CAPITOLUL 3. DREPTUL DE PARTICIPARE 

3.1 Pot participa la Campanie doar persoanele fizice, avand varsta de 18 ani implinita pana la data de 9 martie 

2022 (inclusiv) si domiciliul sau resedinta in Romania (“Participantii”). 

3.2 Nu au drept de a participa la această Campanie: angajații Organizatorului, angajatii altor societati din grupul 

din care face parte Organizatorul, precum şi rudele până la gradul doi inclusiv sau afinii (soț/soție) tuturor celor 

menționați anterior. 

3.3.Nu pot participa la Campanie persoanele juridice, indiferent de natura acestora, persoanele fizice autorizate 

(PFA), întreprinderile individuale, întreprinderile familiale,  precum și orice alte forme de organizare similare. 

 

CAPITOLUL 4: PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL – INFORMAREA PARTICIPANȚILOR 

Cadrul legal general care reglementează protecția datelor cu caracter personal este reprezentat de către 

Regulamentul General privind Protecția Datelor cu Caracter Personal nr. 679/2016 (“GDPR”) aplicabil în 

Uniunea Europeană, iar această notă de informare urmează cerințele prevăzute în GDPR. 

 

4.1 Care sunt categoriile de date cu caracter personal prelucrate si categoriile de persoane vizate? 

Prin inscrierea in Campania Copacul dorintelor creste cu Ploiesti Shopping City,  se vor prelucra urmatoarele 

categorii de date cu caracter personal, apartinand participantilor: 

- numele si prenumele 

- numar de telefon  

- adresa de e-mail  

 

Participantii nu vor comunica alte date decat cele mentionate la prezenta sectiune.  

4.2 Care sunt entitățile implicate în prelucrarea datelor tale cu caracter personal? 

4.2.1 Ploiesti Shopping City SRL, persoana juridică de drept român, avand sediul social in Bucuresti, Calea 

Floreasca, nr. 169A, Floreasca 169, Cladirea A, sect. A5.1, etaj5, biroul nr. 28, sector 1, Romania, inregistrata 

la RegistrulComertului, sub nr. J40/19095/2008, CUI RO 24725278, punct de lucru situat in Com. Blejoi, DN 1B, 

KM 6, nr. 915 A, Jud. Prahova.  Ploiesti Shopping City SRL acționează în calitate de operator de date cu caracter 

personal. 

4.2.2 Având în vedere că Ploiesti Shopping City SRL face parte din grupul de societăți Nepi Rockcastle (”Grup”), 

datele tale cu caracter personal vor fi prelucrate în scopurile de mai jos și de alte societăți din Grup, în cazul în 

care Ploiesti Shopping City S.R.L. sau societățile destinatare din grup justifica un temei legitim în acest sens sau 

dacă obținem consimțământul tău în acest sens. Lista societăților din Grup o poți găsi la următoarea adresă 

https://nepirockcastle.com/portfolio/.  

4.3 Pentru ce scopuri prelucrăm datele de mai sus și care este baza legală a prelucrarii? 

4.3.1 Datele cu caracter personal descrise mai sus sunt prelucrate pentru următoarele scopuri: 

a) identificarea ta, 

b) contactarea ta prin intermediul mijloacelor de comunicare cu scopul de a-ți aduce la cunoștință  informații 

despre Campanie si/sau Ploiesti Shopping City (programul centrului comercial, adresa, date de contact 

etc. 

c) solutionarea cererilor sau sesizarilor tale cu privire la Campanie. 

d) efectuarea de analize interne (incluzând analize statistice, rapoarte) cu privire la portofoliul de clienți, 

pentru îmbunătățirea și dezvoltarea de servicii, precum și efectuarea de studii și analize de piață pentru 

îmbunătățirea și dezvoltarea serviciilor Ploiesti Shopping City, Grupului dar și ale Partenerilor, 
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e) arhivarea, soluționarea litigiilor, investigațiilor sau oricăror altor petiții/plângeri la care Ploiesti Shopping 

City este parte, precum și efectuarea unor controale de risc asupra procedurilor și proceselor Ploiesti 

Shopping City precum și realizarea de audituri sau investigații ale Ploiesti Shopping City, 

f) asigurarea unui nivel ridicat de securitate atât la nivelul sistemelor informatice (e.g., aplicații, rețea, 

infrastructură, pagina web), cât și în cadrul locațiilor fizice, 

g) furnizarea de servicii suport pentru tine atunci când ne soliciți aceasta. 

4.3.2 Prelucrăm datele de mai sus, în baza: 

- consimtamantului tau, urmare solicitarii tale de inscriere in Campanie; 

-  interesului nostru legitim (e.g.,efectuarea unor activități de gestiune economică, financiară și/sau 

administrativă, efectuarea de analize interne cu privire la portofoliul de clienți, pentru îmbunătățirea 

și dezvoltarea de servicii, precum și efectuarea de studii și analize de piață pentru îmbunătățirea și 

dezvoltarea serviciilor Ploiesti Shopping City SRL, Grupului dar și ale Partenerilor, arhivarea, 

soluționarea litigiilor, investigațiilor sau oricăror altor petiții/plângeri la care Ploiesti Shopping City SRL 

este parte, asigurarea unui nivel ridicat de securitate atât la nivelul sistemelor informatice, cât și în 

cadrul locațiilor fizice) 

-  unei obligații legale (e.g., soluționarea plângerilor, derularea activității de audit, documentarea 

consimțământului).  

 

4.4 Către cine transmitem datele tale cu caracter personal? 

a) Companii de media, promoteri, alte categorii de parteneri care ne ajuta in organizarea si/sau derularea 

de evenimente/campanii, 

b) Societăți din Grupul NEPI Rockcastle, 

c) Compania care asigura servicii de tip property management (administrare a proprietății)  

 

4.5 Care este perioada pentru care stocăm datele tale cu caracter personal? 

4.5.1 Datele tale cu caracter personal sunt stocate pentru o perioada de 3 ani dupa incheierea Campaniei.  

4.6 Care sunt drepturile tale în raport cu prelucrarea datelor cu caracter personal? 

4.6.1  Ai următoarele drepturi, ce pot fi exercitate, în mod individual sau cumulat, cu privire la datele cu caracter 

personal pe care Ploiesti Shopping City SRL le deține în raport cu tine:   

a) Dreptul de acces – poți solicita confirmarea faptului că datele tale cu caracter personal sunt prelucrate 

sau nu de către Ploiesti Shopping City iar în caz afirmativ, poți solicita accesul la acestea, precum și 

anumite informații despre acestea. În urma unei solicitări efectuate în acest sens, Ploiesti Shopping City 

SRL va elibera și o copie asupra datelor cu caracter personal prelucrate. Solicitarea de copii suplimentare 

va fi tarifată în funcție de costurile efective realizate de Ploiesti Shopping City SRL.  

b) Dreptul la rectificare – poți obține rectificarea datelor tale cu caracter personal inexacte, precum și 

completarea celor care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea de informații suplimentare. 

c) Dreptul la ștergerea datelor (”dreptul de a fi uitat”) – in situațiile reglementate expres de lege poți 

obține din partea Ploiesti Shopping City SRL ștergerea respectivelor date. Astfel, poți solicita ștergerea 

datelor tale cu caracter personal dacă: 

- datele nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate sau prelucrate; 

- îți retragi consimțământul pe baza căruia are loc prelucrarea; 

- te opui prelucrării in temeiul dreptului la opoziție; 

- prelucrarea datelor tale cu caracter personal este nelegală; 

- datele trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale care revine Ploiesti Shopping City SRL. 



 
d) Dreptul la restricționarea prelucrării– poți solicita restricționarea prelucrării datelor cu caracter 

personal în anumite situații reglementate expres de lege, după cum urmează: 

- contești exactitatea datelor, pentru perioada în Ploiesti Shopping City SRL verifică exactitatea datelor in 

cauză; 

- prelucrarea este ilegală, și te opui ștergerii datelor; 

- daca ai nevoie de aceste date pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea unor drepturi în instanță, iar 

Ploiesti Shopping City SRL nu mai are nevoie de aceste date; 

- te-ai opus prelucrării datelor cu caracter personal, pentru perioada în care verificăm dacă interesele 

noastre legitime prevalează asupra intereselor, drepturilor si libertatilor tale. 

In aceste situații, cu excepția stocării, datele nu vor mai fi prelucrate. 

e) Dreptul de a te opune prelucrării datelor cu caracter personal –  te poți opune în orice moment, din 

motive legate de situația particulară în care te afli, prelucrării (inclusiv creării de profiluri) întemeiate pe 

interesul legitim al Ploiesti Shopping City SRL sau, după caz, pe exercitarea de către Ploiesti Shopping 

City SRL a unei sarcini care servește unui interes public sau care rezultă din exercitarea unei autorități 

publice cu care ar fi învestit Ploiesti Shopping City SRL. 

f) Dreptul la portabilitatea datelor - poți primi datele cu caracter personal furnizate, într-un format 

structurat, care poate fi citit automat, si poți solicita ca respectivele date să fie transmise altui operator. 

Acest drept este aplicabil numai pentru datele cu caracter personal furnizate direct de către tine către 

Ploiesti Shopping City SRL și numai dacă prelucrarea datelor cu caracter personal este realizată prin 

mijloace automate, și are ca temei legal fie executarea unui contract, fie consimțământul respectivei 

persoane, 

g) Dreptul de a depune plângere – poți depune plângere față de modalitatea de prelucrare a datelor tale 

cu caracter personal de către Ploiesti Shopping City SRL. Plângerea se va depune la Autoritatea 

Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal („ANSPDCP”), 

h) Dreptul de a-ți retrage consimțământul – îți poți retrage, în orice moment consimțământul pentru 

prelucrarea datelor cu caracter personal de către Ploiesti Shopping City SRL în cazurile în care 

prelucrarea se întemeiază pe consimțământ. Retragerea consimțământului va avea efecte doar pentru 

viitor, prelucrarea efectuată anterior retragerii rămânând în continuare valabilă. Spre exemplu, un astfel 

de caz, îl constituie posibilitatea de a-ți retrage consimțământul pentru transmiterea de mesaje de 

marketing direct. 

Astfel, vei avea posibilitatea să îți retragi consimțământul pentru primirea materialelor de marketing direct de la 

Ploiesti Shopping City SRL prin următoarele modalități: 

- Prin transmiterea unui SMS/accesarea unui link, în funcție de instrucțiunile din respectivul SMS/e-mail, 

- Prin contactarea Ploiesti Shopping City SRL prin intermediul mijloacelor de comunicare prevăzute mai 

jos (i.e., poștă și e-mail). 

i) Drepturi suplimentare aferente deciziilor automate utilizate în procesul de furnizare a serviciilor 

Ploiesti Shopping City SRL - în cazul în care Ploiesti Shopping City SRL ia decizii automate în legătură 

cu datele cu caracter personal și aceste decizii te afectează în mod semnificativ poți (a) obține intervenția 

umană cu privire la respectiva prelucrare, (b) exprima punctul de vedere cu privire la respectiva 

prelucrare, (c) obține explicații cu privire la decizia luata și (d) contesta respectiva decizie.  

4.6.2 Aceste drepturi (mai puțin dreptul de a te adresa ANSPDCP, pe care îl poți exercita în condițiile stabilite 

de această autoritate – în acest sens poți consulta pagina web oficială www.dataprotection.ro) pot fi exercitate, 

oricând, fie individual, fie cumulat prin transmiterea unei scrisori/mesaj prin următoarele modalități: 

- Prin poștă, la adresa: Calea Floreasca nr. 169A, Floreasca 169, Cladirea A, etajul 5, Sector 1, Bucuresti, 

Romania (in atenția NEPI Rockcastle); 

http://www.dataprotection.ro/


 
- Prin email, la adresa de email: Data.Protection@nepirockcastle.com. 

 

4.7 Nota de Informare privind Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal si Politica de Confidentialitate  

Mai multe informații cu privire la modalitatea in care Ploiesti Shopping City SRL deruleaza prelucrarea datelor  

cu caracter personal sunt disponibile în Nota de Informare privind Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal, 

disponibilă aici: https://www.ploiestishoppingcity.ro/informare-prelucrare-date/ 

 

 

CAPITOLUL 5. MODUL DE DESFASURARE A CAMPANIEI 

5.1 Pentru a participa la Campanie, Participantul trebuie:  

a. sa acceseze website-ul Ploiesti Shopping City S.R.L, respectiv www.ploiestishoppingcity.ro sau direct 
pagina www.ploiestishoppingcity.ro/copaculdorintelor/, in perioada de desfasurare a Campaniei indicata la 
Capitolul 2 art. 2.2 de mai sus; 

b. sa completeze datele solicitate de catre Organizator in vederea participarii la Campanie (nume, prenume, 
numar de telefon, adresa e-mail); 

c. sa inscrie in sectiunea “Care e dorința ta pentru o comunitate locală mai bună?” din pagina Campaniei 
(respectiv www.ploiestishoppingcity.ro/copaculdorintelor/), un comentariu de tip “dorinta” cat mai explicit 
(denumit in continuare “Comentariul”), despre un proiect bine definit al comunitatii locale prahovene  pe 
care Participantul isi doreste sa il vada imbunatatit sau implementat prin implicarea activa si sustinerea 
financiara din partea Ploiesti Shopping City SRL (denumit in continuare “Proiectul”), cu respectarea 
urmatoarelor conditii:  

• Proiectul la care face referire Comentariul trebuie sa fie aplicabil comunitatii locale din judetul Prahova, 
respectiv  comunitatilor urbane sau rurale ale acestuia; 

• Proiectul la care face referire Comentariul trebuie sa apartina unuia dintre urmatoarele categorii:  

a. Educație – Participanții pot propune proiecte de educație pentru toate ciclurile de invățământ de stat - 

preșcolar, primar, secundar inferior, secundar superior,postliceal, superior. Participanții pot propune (fără a se 

limita la lista de mai jos) proiecte care să vizeze: integrarea tehnologiilor moderne în sistemul educaţional 

traditional; infrastructură sau dotări care pot duce la îmbunătățirea actului educational; creșterea calității predării 

prin intermediul tehnologiei, formare/ training/ dezvoltare profesională sau personală pentru elevi sau profesori.  

b. Artă si cultură - Participanții pot propune (fără a se limita la lista de mai jos) proiecte artistice sau culturale 

care să vizeze: integrarea valorilor culturale specifice locale in comunitate; accesul facil al comunitatii la 

programe artistice sau culturale prin intermediul tehnologiilor modern; infrastructură sau dotări care pot duce la 

îmbunătățirea proiectelor de arta si culturale, etc.  

c. Sănătate - Participanții pot propune proiecte in domeniul sănătatii care să vizeze (fără a se limita la lista de 

mai jos): integrarea tehnologiilor moderne si a suporturilor digitale moderne  în sistemul de sănătate; 

infrastructură sau dotări care pot duce la îmbunătățirea sistemului medical, etc.  

d. Sport - Participanții pot propune proiecte sportive, care să vizeze (fără a se limita la lista de mai jos): facilitarea 

accesului la practicarea de activitati sportive de agrement sau de performanta; 

dezvoltarea//reabilitatea/dotarea/eficientizarea clădirilor sau a altor spații cu destinatii sportive, etc. 

e. Comunități defavorizate - Participanții pot propune proiecte care să vizeze (fără a se limita la lista de mai 

jos): accesul comunităților vulnerabile la tehnologie si infrastructura, dotarea comunnitatilor vulnerabile cu diferite 

produse/servicii care sporesc calitatea vietii si nivelul de confort, etc.  

f. Sustenabilitate si Protecția mediului înconjurător -  Participanții pot propune proiecte pentru mediul 

înconjurător, care să vizeze (fără a se limita la lista de mai jos): eficientizarea consumului de resurse naturale; 
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instrumente digitale de monitorizare a amprentei de carbon și a consumului de resurse; sisteme de colectare 

selectivă și reciclare, etc. 

• implementarea Proiectului la care face referire Comentariul trebuie sa fie posibila din punct de vedere juridic, 
logistic si al infrastructurii; 

• bugetul financiar necesar pentru punerea in aplicare a Proiectului la care face referire Comentariul trebuie 
sa nu depaseasca suma de 10.000 EUR, fara TVA; 

• Proiectul la care face referire Comentariul trebuie sa poata fi pus in aplicare intr-o perioada de timp care sa 
nu depaseasca 24 de luni;  

5.2. Un Participant poate inscrie in Campanie mai multe comentarii/dorinte. 

5.3. Pentru a incuraja spiritul creativ al Participantilor in vederea atingerii scopului Campaniei, Comentariile 

inscrise in Campanie vor fi vizibile doar pentru Organizator. Cu toate acestea, comentariile care indeplinesc 

conditiile prevazute in prezentul Regulament si sunt inscrise in Campanie vor putea fi consultate de catre orice 

persoana interesata, prin solicitarea expresa adresata in mod scris Organizatorului, la adresa de e-mail 

office@ploiestishoppingcity.ro 

5.4. In urma inscrierii in Campanie, Participantul va primi pe adresa sa de e-mail un mesaj de confirmare.  

5.5. Organizatorul își rezervă dreptul de a șterge toate Comentariile care:  

• nu respecta conditiile descrise in articolul 5.1 de mai sus;  

• nu respectă condițiile impuse de legislația în materie sau care sunt ilegale, periculoase, malițioase, 

calomniatoare, obscene, pornografice sau vulgare, defăimătoare, rasiste sau xenofobe, comentariile ce 

constituie o încălcare a dreptului de autor și comentariile  care ar putea fi considerate ca instigând  la fapte 

penale sau ilegale;    

• comentariile prin care se instigă la discriminare pe baza de rasă sau origine etnică, religie, dizabilități, vârstă 

sau orientare sexuală, cu caracter umilitor sau înjositor pentru aceste categorii. 

Pentru clarificare, Comentariile sterse conform prevederilor prezentului articol, nu vor fi inscrise in 
Campanie.  

5.6. Comentariile/Dorintele inscrise in Campanie pe pagina www.ploiestishoppingcity.ro/copaculdorintelor, 

respectiv Proiectele aferente, vor fi supuse unei etape de selectie, formata din 2 (doua) faze, dupa cum 

urmeaza: 

1. Faza de evaluare a juriului: aceasta faza se va desfasura in perioada 4 -18 aprilie 2022, până la ora 23.59.  
2. Faza votului publicului: aceasta faza se va desfasura in perioada 26 aprilie – 8 mai 2022, până la ora 23:59.  

Etapa de selectie ormata din cele doua faze descrise mai sus va fi supusa urmatoarelor conditii:  

a) In cadrul fazei de evaluare a juriului, comentariile / dorintele inscrise in Campanie / Proiectele aferente vor fi 
evaluate, in perioada 4 aprilie – 18 aprilie 2022, de catre o comisie formata din 4 reprezentanti ai Ploiesti 
Shopping City SRL si 1 reprezentant al unui ONG din Romania cu expertiza in proiecte de responsabilitate 
sociala si agreat de catre Organizator.   

b) Comentariile/dorintele si Proiectele aferente vor fi evaluate tinand cont de urmatoarele criterii:  

- Proiectul la care face referire comentariul/dorinta înscris/a în Campanie trebuie să se desfăşoare / sa 
fie implementat pe teritoriul judetului Prahova, in mediul rural sau urban, si sa se incadreze intr-una din 
categoriile mentioante la punctul 5.1 de mai sus din prezentul Regulament.  
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- Impactul Proiectului la care face referire comentariul/dorinta înscris/a în Campanie trebuie să fie relevant 

si pozitiv, si exclusiv în rândul cetățenilor comunității locale prahovene, nu în interesul personal al 
Participantului; 

- Proiectul la care face referire comentariul/dorinta înscrisa în Campanie sa se încadreze în bugetul de      
10 000 de uro.  

- Posibilitatea de implementare intr-o perioada de maxim 24 de luni.  
- Posibilitatea de obtinere a autorizatiilor si acordurilor necesare implementarii, de la autoritatile publice 

competente. 
 

c) In urma fazei de evaluare a ideilor de catre juriu, conform criteriilor expuse mai sus, vor fi desemnate 3 (trei) 
Proiecte finaliste.  

d) Cele 3 (trei) Proiecte finaliste vor fi facute publice pe pagina Campaniei, si vor fi supuse Votului public in 
perioada 26 aprilie – 8 mai 2022.  

e) In cadrul fazei Votului public, vizitatorii acceseaza website-ul Ploiesti Shopping City S.R.L, respectiv 
www.ploiestishoppingcity.ro sau direct pagina www.ploiestishoppingcity.ro/copaculdorintelor/,, 
completeaza datele solicitate de catre Organizator si apasa butonul „VOTEZ” aferent unuia dintre cele 3 
(trei) Proiecte finaliste. 

f) Votul poate fi acordat online de către orice vizitator al website-ul Ploiesti Shopping City S.R.L, cu 
respectarea urmatoarelor conditii: Vizitatorii Website-ului pot vota unul dintre cele 3 (trei) Proiecte finaliste 
expuse pe pagina Campaniei numai în perioada 26 aprilie – 8 mai 2022, până la ora 23.59; Un vizitator are 
la dispoziţie maximum 1 vot şi poate vota numai un singur Proiect.  

g) Proiectul cu cele mai multe voturi publice va fi desemnat(a) castigatorul/ castigatoarea Campaniei.  
h) Ploiesti Shopping City SRL va efectua demersurile necesare in vederea punerii in aplicare a Proiectului 

desemnat castigator, intr-o perioada de timp de maxim 24 de luni de la momentul desemnarii Proiectului 
castigator, prin implicarea activa in comunitatea locala prahoveana si sustinere financiara.   

5.7. Participantul al carui Proiect a fost desemnat castigator, va fi informat prin e-mail, in perioada 10- 31 mai 

2022, urmand ca respectivul comentariu / dorinta/Proiect desemnat(a) castigator/castigatoare, impreuna cu 

numele participantului castigator sa fie publicate de catre Organizator pe pagina Campaniei.  

5.8. Participanții acceptă cu titlu definitiv toate deciziile adoptate de Organizator în privința desemnarii 

comentariului/dorintei/Proiectului castigator/castigatoare si punerii in aplicare a acestuia/acesteia. 

5.9. Participantii inteleg si accepta faptul ca, desi Organizatorul va depune eforturile necesare in vederea punerii 

in aplicare a Proiectului desemnat castigator in perioada 10 mai 2022 – 10 mai 2024 pentru implementarea 

acestuia este posibil sa fie necesar si concursul autoritatilor/unor terte persoane si / sau implementarea acestuia 

poate depinde de o serie de factori externi. Astfel, Participantii inteleg si accepta faptul ca nu vor putea trage la 

raspundere Organizatorul pentru modul de punere in aplicare a Proiectului desemnat castigator / pentru 

imposibilitatea punerii in aplicare.  

CAPITOLUL 6. DECLARATII SI GARANTII. LIMITAREA RASPUNDERII    

6.1. Participantul declară și garantează ca este titularul drepturilor de autor asupra comentariului postat în 

vederea inscrierii in Campanie și garantează că acest comentariu nu încalcă drepturile terților, inclusiv, dar fără 

limitare, drepturile de proprietate intelectuală și dreptul la imagine. 

6.2. Participantul înțelege și garantează că nu va posta comentarii care: 

• nu sunt originale; 
• încalcă, în orice mod, legile aplicabile;  
• reprezinta o încalcare a drepturilor de autor;  
• conțin referiri sau trimiteri la mărci înregistrate sau neînregistrate;  
• promovează mărci de produse de tutun sau alcool sau consumul de tutun sau alcool;  
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• conțin și fac referire la detalii defăimatoare, cuvinte sau simboluri care sunt jignitoare pentru 

persoane de o anumită rasă, entitate, religie, orientare sexuală sau grup socio-economic;  
• conțin amenințări adresate oricărei terțe persoane, loc, afacere sau grup; 
• lezează intimitatea sau dreptul la viață privată ale unei terțe persoane. 

 
Participantul înțelege și recunoaște că va fi singurul responsabil și că va acoperi oricare și toate prejudiciile 
cauzate Organizatorului ca urmare a încălcării drepturilor terților prin comentariile postate, inclusiv dar fără 
limitare, drepturile de proprietate intelectuală. 

 
Prin inscrierea in Campanie, ca urmare a utilizarii unor comentarii text, Participantul acordă Organizatorului, 
asupra comentariului încărcat, o licență universală din punct de vedere teritorial, neexclusivă, gratuită, 
irevocabilă, pentru durata maximă de protecție a drepturilor potrivit legii și pentru toate modurile de utilizare și 
exploatare (incluzand, dar fără a se limita la dreptul de reproducere, distribuire, împrumut, realizare de opere 
derivate, în intregime sau parțial) în vederea promovarii Campaniei în orice mediu (inclusiv, dar fără limitare, 
în presa scrisă, materiale publicitare tiparite sau în mediul online) si realizarii scopului Campaniei, inclusiv in 
vederea alegerii comentariului/dorintei/Proiectului castigator/castigatoare si  punerii in aplicare a 
comentariului/dorintei/Proiectului castigator/castigatoare, in cadrul comunitatii locale prahovene.  

 

CAPITOLUL 7. DISPOZITII FINALE 

7.1. Prin înscrierea in Campania de responsabilitate sociala Copacul dorintelor creste cu Ploiesti Shopping 

City, Participanţii sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament si cu acceptarea in tot si neconditionata 

a acestor prevederi,  precum si a Termenilor si Conditiilor si a Politicii de Confidentialitate a website-ului care 

gazduieste Campania, respectiv www.ploiestishoppingcity.ro. 

7.2. În cazul în care organizarea Campaniei este împiedicată de evenimente de forță majoră, Organizatorul își 

rezervă dreptul de a decide, după caz, încheierea, prelungirea sau amânarea Campaniei.  

7.3. Regulamentul Campaniei este disponibil în mod gratuit oricărui solicitant, pe site-ul 

www.ploiestishoppingcity.ro, la Biroul de Info Point al Centrului Comercial Ploiesti Shopping City, care se 

gaseste la nivelul 0 (parter) din Centrul Comercial.  

7.4. Organizatorul nu răspunde în niciun fel pentru daunele directe sau indirecte care rezultă din participarea 

la Campanie, cu excepţia cazului în care acestea se datorează unor acte de neglijenţă gravă sau unor acte 

intenţionate ale Organizatorului. 

7.5. În cazul în care o anumită prevedere a prezentului Regulament este declarată nulă, celelalte prevederi 
rămân valabile/valide în măsura în care pot produce efecte juridice chiar în absența condiţiilor declarate nule. 
În măsura posibilului, condiţiile anulate se înlocuiesc cu o altă reglementare rezonabilă, validă juridic, care să 
corespundă cât mai mult scopului prevederilor lipsite de validitate. 

 

 

Ploiesti Shopping City S.R.L. 

Irina Rosioru  

Imputernicit 
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