REGULAMENTUL OFICIAL AL ACTIUNII PROMOTIONALE
”INSULA STANLEYBET”

I) ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL
1) Organizatorul actiunii promotionale ”INSULA STANLEYBET” (in continuare denumita "Promotia") este societatea
MEGABET INTERNATIONAL S.R.L., cu sediu social in Bucuresti, Bd. Tudor Vladimirescu, Nr. 29A, AFI Tech Park 1,
Etaj 5, Biroul 60, Sector 5, Bucuresti, Cod Fiscal: 43341869, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr.
J40/15667/17.11.2020, capital social de 2.000.000 Lei, avand licenta de organizare jocuri de noroc
L1213822W001268 emisa de Oficiul National pentru Jocuri de Noroc pentru domeniul www.stanleybet.ro, in
continuare denumit ”Organizator”.
2) Regulamentul actiunii promotionale ”INSULA STANLEYBET” (numit in continuare ”Regulamentul”) este intocmit si va
fi facut public, conform legislatiei aplicabile din Romania pe site-ul organizatorului www.stanleybet.ro, in pagina unde
se desfasoara promotia. Regulamentul va fi pus in mod gratuit, in format scriptic, la dispozitia oricarui solicitant care
cere aceasta printr-o scrisoare trimisa la adresa Organizatorului, la numarul de telefon 021.9082 sau prin e-mail la
adresa suport@stanleybet.ro.
3) Participantii sunt obligati sa respecte termenii si conditiile regulamentului, redate mai jos. Participarea implica
cunoasterea si acceptarea integrala si neconditionata a regulamentului de catre participanti.
4) Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau completa regulamentul pe parcursul derularii, daca motive
obiective impun aceasta, urmand ca modificarile sau completarile aduse sa intre in vigoare numai dupa notificarea in
prealabil a Oficiului National pentru Jocuri de Noroc si aducerea la cunostinta publicului in mod oficial, in aceeasi
maniera in care a fost facuta si informarea initiala. Modificarile si/sau completarile vor fi facute publice cu cel putin
24 de ore inaintea intrarii lor in vigoare.
5) In niciun caz, prin modificarile sau completarile aduse regulamentului, organizatorul nu va putea afecta drepturile
participantilor care au dobandit aceasta calitate, pana la data operarii modificarilor si/sau completarilor.
II) TEMEIUL LEGAL
1) Promotia se desfasoara se desfasoara in conformitate cu prevederile O.G. 99/2000 privind comercializarea produselor
si serviciilor de piata, modificata si completata prin OUG 43/2010, aprobata prin Legea 650/2002, coroborata cu
prevederile art. 13 din OUG 92/2014 care prevede modificarile aduse art. 11 lit. c din OUG 77/2009 privind
organizarea si exploatarea jocurilor de noroc, aprobata prin Legea 246/2010.
III) DURATA PROMOTIEI SI ARIA DE DESFASURARE
1) Durata de desfasurare a Promotiei este cuprinsa intre: 20 Iulie 2022 - 01 Septembrie 2022 (denumita in continuare
”Perioada Promotiei”).
2) Promotia se va desfasura pe site-ul Organizatorului, www.stanleybet.ro.
IV) DREPTUL DE PARTICIPARE
1) Au dreptul sa participe la promotie toate persoanele fizice care sunt utilizatori validati ai site-ului www.stanleybet.ro
si care au efectuat cel putin o depunere in contul de joc (denumiti in continuare ”Participanti”).
2) Participarea este gratuita, participantilor nu le este impusa nicio taxa sau plata suplimentara, directa sau indirecta.
3) Nu au dreptul sa participe la promotie salariatii actualii si fostii angajati in ultimii doi ani ai S.C. MEGABET
INTERNATIONAL S.R.L. si S.C. WESTGATE ROMANIA S.R.L., inclusiv rudele acestora de pana la gradul II (doi).
4) Nu au dreptul de participare la aceasta promotie persoanele cu varsta mai mica de 18 (optsprezece) ani.
5) Isi pierd dreptul de participare la aceasta promotie campanie promotionala utilizatorii site-ului www.stanleybet.ro ale
caror conturi sunt suspendate sau inchise pe durata campaniei promotionale.
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6) Daca sunt identificate persoane care au influentat sau care au facilitat castigarea unui premiu, organizatorul are dreptul
de a cere restituirea premiului astfel castigat si de a urmari in instanta respectivele persoane pentru recuperarea
prejudiciilor.
7) Participarea creeaza prezumtia absoluta de cunoastere si acceptare integrala, expresa si neechivoca a regulamentului
de catre participanti si are valoare de acceptare integrala, expresa si liber consimtita, a prevederilor regulamentului.
8) Orice incercare de fraudare a regulilor si rezultatelor acestei promotii atrage eliminare definitiva din promotie a
participantului in cauza, acesta urmand a fi informat in scris de catre organizator cu privire la o astfel de decizie.
V) PREMIILE
1) In cadrul acestei promotii Organizatorul ofera urmatoarele tipuri de premii:
a) Premii Zilnice:
• Rotiri Gratuite + 1 Sansa la Marea Extragere;
• Pariu Gratuit + 1 Sansa la Marea Extragere;
• 1 Sansa la Marea Extragere
b) Marele Premiu:
• 1x Voucher cu valoare fixa de 15.000 lei la agentia de turism Fresh Holidays.
2) In cazul Marelui Premiu nu se va acorda contravaloarea in bani si nici nu se va accepta modificarea caracteristicilor/
parametrilor acestora.
3) Organizatorul se obliga sa calculeze si sa vireze din fonduri proprii la bugetul de stat impozitul datorat pentru veniturile
obtinute de catre castigatori, in conformitate cu prevederile Codului Fiscal, cu completarile si modificarile ulterioare.
4) Organizatorul nu constrange in niciun fel si nu este raspunzator de modul de utilizare a premiilor acordate in cadrul
acestei Promotii.
VI) MECANISM DESFASURARE
1) Promotia se desfasoara pe site-ul organizatorului, intr-o pagina dedicata promotiei, unde vor fi afisate 3 cufere
inchise, care contin fiecare cate unul dintre premiile zilnice mentionate anterior.
2) Fiecare jucator are dreptul, o singura data pe zi, in intervalul 00:00:01 – 23:59:59, sa aleaga unul din cele 3 cufere
afisate.
3) Pentru a putea revendica premiul aferent cufarului ales, jucatorul trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele
conditii:
a) trebuie sa fie logat in contul de joc;
b) contul de joc trebuie sa fie verificat si validat;
c) jucatorul trebuie sa fi efectuat pana la acel moment, cel putin o depunere.
4) Distribuirea premiilor pe cufar nu poate fi controlata de organizator, fiind vorba despre un mecanism automat, care
aloca aceste premii in mod aleatoriu in momentul in jucatorul selecteaza cufarul dorit.
5) Premiul de care jucatorul va beneficia este premiul aferent cufarului ales de catre acesta.
6) Premiile constand in ”Rotiri Gratuite” si ”Pariuri Gratuite” se vor acorda automat in contul de joc, in termen de 48 de
ore, cu conditia ca in contul de joc sa nu existe un alt bonus cu rulaj activ.
7) Premiile constand in ”Rotiri Gratuite” se acorda cu urmatoarele mentiuni:
a) 20 Rotiri Gratuite la jocul Burning Hot
b) Valoarea unei Rotiri Gratuite este de 0.2 lei/spin
c) Castigurile obtinute din Rotirile Gratuite sunt considerate bani reali si se pot retrage fara conditii de rulaj
d) Valoarea maxima ce poate fi castigata si retrasa din Rotirile Gratuite este de 500 de lei
e) Dupa acordare, utilizatorul va avea 3 zile la dispozitie pentru a-si revendica premiul
8) Premiile constand in ”Pariuri Gratuite” se acorda cu urmatoarele mentiuni:
a) 5 lei Pariu Gratuit
b) Pariul Gratuit se poate utiliza pe orice eveniment sportiv.
c) Pariul Gratuit trebuie plasat in maxim 3 zile de la data alocarii. In caz contrar, va fi anulat.
d) Valoarea castigului din Pariul Gratuit trebuie rulata de 3 ori pe orice eveniment, in termen de 3 zile
e) Pariurile inchise ca urmare a folosirii optiunii de Cash Out nu vor fi luate in considerare in calculul de rulaj
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VII) SISTEMUL DE DETERMINARE AL CASTIGATORULUI MARELUI PREMIU
1) Sansele la marea extragere se vor acumula pe toata perioada promotiei, numarul total de sanse pe care un jucator il
acumuleaza va fi afisat in pagina unde se desfasoara promotia, doar daca jucatorul este logat in contul de joc.
2) Tragerea la sorti in vedere determinarii castigatorului pentru Marele Premiu va avea loc in data de 2 Septembrie
2022, in intervalul orar 10:00 – 15:00.
3) Lista finala in baza carei se va efectua extragerea va fi constituita din numarul de sanse valide acumulate de fiecare
jucator pe toata durata promotiei, asadar un jucator se va regasi in lista de atatea ori cate sanse valide a acumulat
acest.
4) Desemnarea castigatorului se va realiza utilizand serviciile de selectie aleatorie si independente, disponibile pe site
www.random.org, rezultand o lista cu castigatorii selectionati.
5) Extragerea va fi realizata de catre o persoana desemnata de organizator, in prezenta unei comisii de supraveghere.
6) Dupa extragere persoana desemnata castigatoare va fi contactata telefonic, pe numarul de telefon din contul de joc,
pentru validare.
7) In situatia in care persoana desemnata castigatoare nu raspunde la telefon in termen de 48 de ore de la primul apel
telefonic, aceasta pierde orice drept asupra premiului castigat.
8) In cazul in care persoana desemnata castigatoare nu este validata, premiul este alocat urmatoarei persoane din lista
extrasa, iar procedura de validare este repetata pana ce persoana desemnata castigatoare este validata.
9) Organizatorul nu isi asuma raspunderea si nici nu va putea fi tinut raspunzator pentru vreo dauna pretinsa sau cauzata
de faptul ca persoana desemnata castigatoare nu a putut raspunde la telefon in termenul mentionat in prezentul
Regulament, ca urmare a uneia din situatiile: lipsa semnalului de telefonie, dispozitiv mobil inchis sau defect, restrictii
privind intrarea apelurilor, fara a ne limita exclusiv la acestea.
10) Daca exista premii neacordate din motive independente de vointa Organizatorului, acestea vor ramane in posesia
Organizatorului.
VIII) CONDITII DE VALIDARE SI INMANARE A MARELUI PREMIU
1) Pentru ca un Participant sa fie validat castigator trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:
a) sa indeplineasca conditiile de participare mentionate la punctul IV din prezentul Regulament;
b) sa respecte mecanismul de desfasurare descris la punctul VI din prezentul Regulament;
c) sa raspunda la telefon pentru validare in termen de 48 de ore de la initierea primului apel telefonic de catre
organizator.
2) In sensul prezentului Regulament, Participantul care intruneste toate conditiile de mai sus este validat castigator.
3) Numele castigatorului si premiul oferit va fi afisat pe pagina unde se desfasoara concursul in termen de 48 de ore de
la extragere in conformitate cu dispozitiile art. 42 (2) din OG nr. 99/2000.
4) Premiile se pot ridica doar in baza unui act de identitate valabil, in original.
5) Orice incercare de frauda va fi sanctionata cu neacordarea premiilor si sesizarea organelor de cercetare penala.
IX) TAXE
1) Pentru participarea la promotie nu se percep taxe suplimentare.
2) Organizatorul se obliga sa calculeze si sa vireze din fonduri proprii la bugetul de stat impozitul datorat pentru veniturile
obtinute de catre castigatori, in conformitate cu prevederile Codului Fiscal, cu completarile si modificarile ulterioare.
X) LIMITAREA RASPUNDERII
1) Organizatorul promotiei nu isi asuma raspunderea si nu va putea fi tinut raspunzator pentru vreo dauna pretinsa sau
cauzata in legatura cu vreuna din situatiile de mai jos, fara insa a se limita exclusiv la acestea:
a) nefunctionarea paginii web unde se desfasoara prezenta promotie;
b) disfunctionalitatea temporara a serverelor pe care ruleaza pagina web mai sus mentionata;
c) erori cauzate de intreruperea accesului la internet a serverelor pe care ruleaza pagina web mai sus mentionata;
d) imposibilitatea jucatorilor de a accesa pagina web pe care se desfasoara prezenta promotie;
e) durata de verificare si validare a contului de joc;
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f) intarzieri legate de acordarea in contul de joc a rotirilor sau pariurilor gratuite;
g) erori in afisarea numarului de sanse acumulate de jucatori la Marea Extragere;
2) Organizatorul nu are obligatia de a intretine corespondenta cu solicitantii unor revendicari ce apar ulterior acordarii
premiilor, in legatura cu acestea.
XI) FORTA MAJORA
1) Pentru scopul acestui regulament, forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat sau prevazut de
catre organizator, care se produce independent de vointa organizatorului si a carui aparitie si desfasurare impiedica
sau pune in imposibilitate organizatorul de a-si indeplini obligatiile asumate prin prezentul regulament oficial.
2) Daca o situatie de forta majora impiedica sau intarzie total sau partial executarea regulamentului si continuarea
promotiei, organizatorul va fi exonerat de raspundere privind indeplinirea obligatiilor pentru perioada in care aceasta
indeplinire va fi impiedicata sau intarziata.
3) In cazul aparitiei unui eveniment de forta majora, organizatorul va comunica participantilor la promotie, existenta
acestuia in termen de 5 zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora.
4) Comunicarea aparitiei cazului de forta majora se va face pe site-ul organizatorului, in pagina unde se desfasoara
prezenta promotie.
XII) RECLAMATII FRAUDA
1) Reclamatiile referitoare la premiul castigat, ulterioare momentului semnarii procesului verbal de predare - primire al
acestuia, nu vor fi luate in considerare.
2) Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a mecanismului de desfasurare
a prezentei promotii, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei promotii.
XIII) LITIGIILE SI LEGEA APLICABILA
1) Eventualele litigii aparute intre organizator, pe de o parte, si participanti, pe de alta parte, se vor rezolva pe cale
amiabila sau, in cazul in care aceasta cale nu este posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele competente.
2) Daca nu este posibila solutionarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate vor inainta litigiul spre solutionare
instantelor judecatoresti romane competente din Municipiul Bucuresti.
3) Legea aplicabila este legea romana. Eventualele reclamatii sau sesizari in legatura cu derularea promotiei se vor putea
trimite pe adresa Bd. Tudor Vladimirescu, Nr. 29A, Biroul 60, Afi Tech Park 1, Etaj 5, Bucuresti Sectorul 5.
4) Contestatiile referitoare la extragerile castigatorilor se pot trimite la adresa mentionata la punctul anterior, in termen
de maxim 5 zile calendaristice de la data publicarii listei castigatorilor.
5) Sesizarile, reclamatiile si contestatiile trimise dupa termenele mentionate in prezentul regulament oficial nu vor fi
luate in considerare.
XIV) CONFIDENTIALITATEA DATELOR SI PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
1) Prin inscrierea si participarea la promotia ”INSULA STANLEYBET”, participantii declara ca sunt de acord cu
prevederile prezentului regulament si sunt de acord ca datele lor personale sa fie inregistrate in baza de date a
organizatorului, sa fie prelucrate si utilizate de acesta in scopuri precum: inmanarea premiilor castigatorilor,
inregistrarea si validarea castigatorilor campaniei promotionalre ”INSULA STANLEYBET”, realizarea de rapoarte
statistice cu privire la consumatori, si in cazul in care v-ati acordat consimtamantul, activitati de marketing direct
precum transmiterea catre participanti de diverse materiale promotionale si/informative cu privire la alte actiuni
promotionale desfasurate in viitor de organizator, in conformitate cu prevederile legale in domeniul GDPR.
2) Organizatorul se obliga ca datele personale sa nu fie difuzate catre terti.
3) Organizatorul se obliga sa prelucreze datele personale ale participantilor in conformitate cu prevederile
Regulamentului UE 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter
personal si libera circulatie a acestor date. Organizatoriul se angajeaza sa pastreze confidentialitatea datelor personale
ale participantilor la campania promotionala ”INSULA STANLEYBET” si sa le utilizeze conform legislatiei in vigoare.
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4) Participantii la campania promotionala ”INSULA STANLEYBET”, in calitate de persoane vizate, au, conform Legii nr.
677/2001, urmatoarele drepturi:
a) dreptul la informare (art. 12);
b) dreptul de acces la date (art. 13);
c) dreptul de interventie asupra datelor (art. 14);
d) dreptul de opozitie (art.15);
e) dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art. 17);
f) dreptul de a se adresa justitiei (art. 18).
5) Participantii la promotie isi pot exercita oricand drepturile de mai sus, prin simpla transmitere a unei solicitari la
dpo@stanleybet.ro sau telefonic la numarul 021 9082. In cererea formulata, participantii trebuie sa precizeze datele
de identificare, obiectul solicitarii si detalierea contextului, precum si adresa unde doresc sa le fie comunicate
informatiile solicitate (posta electronica, sau printr-un serviciu de corespondenta care sa asigure ca predarea li se va
face numai personal).
6) In cazul in care participantii nu sunt multumiti de modul in care a fost solutionata cererea, acestia se pot adresa
Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, cu sediul in Bucuresti, B-dul G-ral.
Gheorghe Magheru, nr. 28-30, Sector 1, Cod postal 010.336, Tel 0318.059.211, (www.dataprotection.ro).
7) Mai multe detalii despre politica Megabet International de prelucrare a datelor sunt disponibile pe
https://www.stanleybet.ro/dataprotection.
XV) RESPONSABILITATE SOCIALA SI JOC RESPONSABIL
1) Organizatorul respecta, sustine si promoveaza participarea responsabila la jocurile de noroc.
2) Organizatorul sustine si promoveaza programul „Joc Responsabil” disponibil gratuit tuturor participantilor prin
patforma online jocresponsabil.ro si Telverde 0800800099.
XVI) REGULAMENTUL OFICIAL AL PROMOTIEI
1) Prin participarea la aceasta promotie, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor,
termenilor si conditiilor prezentului regulament.
2) Deciziile organizatorului privind promotia ”INSULA STANLEYBET” sunt finale si aplicabile tuturor Participantilor.
3) Regulamentul oficial al promotiei ”INSULA STANLEYBET” este disponibil pe intreaga durata de desfasurare a
acestei promotii pe site-ul www.stanleybet.ro si la sediul Organizatorului.
4) Organizarea promotiei ”INSULA STANLEYBET” poate fi mediatizata online si off-line, in scopul informarii publicului,
prin actiuni de marketing organizate cu respectarea prevederilor legale.

Tehnoredactat la CONFIDES - Societate Profesionala Notariala, Cu sediul in Municipiul Bucuresti, Sector 3, Strada Franceza
2-4, etajul 2, intr-un singur exemplar original care se pastreaza in arhiva biroului notarial. S-au intocmit trei duplicate din
care unul pentru arhiva biroului notarial si doua pentru parte.

Societatea MEGABET INTERNATIONAL S.R.L.
Prin administrator,
TANKÓ CSABA
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