
PROGRAM DE FIDELITATE

"CARDURI DE FIDELIZARE MILLION"

Regulamentul 0ficial

sEcTruNEA 1. PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Conform cerinlelor Legii nr. 677 /2007 pentru proteclia persoanelor cu privire la prelucrarea

datelor cu caracter personal gi libera circulalie a acestor date, modificati gi completati gi ale Legii

nr.506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal gi proteclia viefii private in sectorul

comunicaliilor electronice SC INTERGAME SELECT S.R.L. are obligafia de a administra in conditii de

siguranli gi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizali despre

dumneavoastri, un membru al familiei dumneavoastrd ori o altd persoand. Scopul colectdrii datelor

fiind: derularea activititilor de reclami, marketing, publicitate, oferte gi a emiterii Cardului de

Fidelitate.

Sunteli obligat(a) si furnizali datele [precum nume, adresa, adresa de e-mail, numere de telefon),

acestea fiind necesare: pentru identificarea dumneavoastrd in vederea stabilirii relaliei

contractuale dintre dumneavoastri gi SC INTERGAME SELECT SRL pentru a putea intra in

programul de fidelitate, pentru trimiterea de oferte gi reclame din partea SC INTERGAME SELCT

SRL. Refuzul dumneavoastrd determini imposibilitatea credrii unei oferte conforme cu cele

menlionate.

Informafiile inregistrate sunt destinate utilizirii de citre operator 9i sunt comunicate numai

partenerilor contractuali din Romdnia gi alte tiri din UE, in scopul menlionat in prezentul

regulament. Conform Legii nr. 677 /2001beneficiali de dreptul de acces, de intervenlie asupra

datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Aveli dreptul si vi opuneti prelucrdrii

datelor personale care vi privesc Ai si solicitali $tergerea datelor. Pentru exercitarea acestor

drepturi, vd puteti adresa cu o cerere scrisd, datatd gi semnati unui MANAGER de locafie in orice

sali de jocuri Million participanti.

Acordul dumneavoastri presupune exprimarea expresd gi fird echivoc a consimtdmAntului cu

privire la dreptul organizatorului de a stoca, folosi gi prelucra in scopuri de marketing, reclami 9i
publicitate datele furnizate pe durata derulirii programului iar ambele p5rli consideri condigiile 9i
prevederile enumerate in prezentul Regulament ca fiind obligatorii pentru ele'

sEcTruNEA 2. ORGANIZATOR:

S.C. INTERGAME SELECT S.R.L., avAnd sediul social in loc. filava, str. Ana lpatescu, nr. 39, Cladirea

C15, comuna filava, jud. Ilfov, inregistratd la Registrul Comerlului Bucureqti, sub numarul

123/2486/2009, Cod Unic de inregistrare 26207876.



sEcTruNEA 3. INSCRTEREA iN pROGRAM:

3.1 in programul "Carduri de fidelizare Million" se poate inscrie orice persond peste 1B ani.

3.2 Cardul de fidelitate Million se emite gratuit oricirei persoane fizice care joaci la unul din
aparatele de tip slot sau la ruleta electronicd in locafiile participante gi acceptd gi respecti condiliile
prezentului regulament. Cardul este nominal gi netransmisibil, reprezentanlii organizatorului
avdnd dreptul de a verifica valabilitatea acestuia. Cardul de Fidelitate se acordd clientului dupd
momentul completirii gi semndrii Formularului de inscriere. Toate informaliile solicitate in
formular sunt obligatorii. Fdrd completarea tuturor datelor in mod corect gi lizibil nu se va putea
face inregistrarea in baza de date.

3.3 SC INTERGAME SELECT SRL igi rezervi dreptul de a modifica in orice moment modul de oferire
al cardului.
3.4 Nu pot solicita Card de Fidelitate angajalii Organizatorului, ai companiilor colaboratoare Ia
aceasti promofie, precum gi membrii familiilor acestora (constAnd din copii, parinti, so|/sofie si
rude de gradul IV, inclusiv).
3.5 Dacd sunt identificate persoane care au influentat sau care au facilitat oblinerea de puncte,
Organizatorul are dreptul de a dezactiva in orice moment cardurile titularilor in cauzi, .
Orice incercare de fraudare se soldeazd cu eliminarea definitivd a participantului in cauzd, acesta
urmAnd a fi informat cu privire la aceasti decizie, sub orice formd de comunicare, scrisi sau orald.

sEcTruNEA 4. CONDTTTT DE PARTTCTPARE

4.1 Promotia se desfdgoari in toate silile de jocuri Million ce au instalat un sistem online.

4.2 Cardul de Fidelitate permite acumularea de puncte bonus in baza utilizdrii acestuia la aparatele

de tip slot sau la ruleta electronicd de a acumula puncte in momentul efectudrii fiecirui pariu, in

oricare din locafiile participante.

4.3 Modalitatea de acumulare:
o Pentru fiecare 10 lei pariafi la bordul ruletei, in oricare dintre localiile participante, se

acumuleazi un punct.

o Pentru fiecare 2,5 lei pariafi la aparatele de tip slot, in oricare dintre locafiile participante,

se acumuleazd un punct.

Punctele acumulate nu pot fi transferate altui definitor de card pentru cd nu pot fi revendicate
decAt de citre titular in baza cirlii de identitate gi a cardului de fidelitate.

4.4 in vederea satisfacerii gi rispl5tirii fidelitdfii, in funcfie de numirul de puncte acumulate,

organizatorul emite urmitoarele categorii de carduri:

La acumularea a minim 5.000 de puncte in decursul unei luni calendaristice, cardul GREEN va fi
transformat in CARD Silver. Valabilitatea acestuia se pdstreazd prin inregistrarea, la fiecare 4 luni
calendaristice, a minim 5.000 de puncte in cel pugin una din aceste luni.



La acumularea a minim 25.000 de puncte in decursul unei luni calendaristice, cardul Silver va fi

transformat in CARD GOLD. Valabilitatea acestuia se pdstreazi prin inregistrarea, la fiecare 4 luni

calendaristice, a minim 25.000 de puncte in cel pulin una din aceste luni'

La acumularea a minim 50.000 puncte in decursul unei luni calendaristice, cardul GOLD va fi

transformat in CARD VIp. Valabilitatea acestuia se pdstreazi prin inregistrarea, la fiecare 5 luni

calendaristice, a minim 50.000 de puncte in cel pufin una din aceste luni'

Clientii, posesori ai cardului VIP, in functie de numarul de puncte acumulate in decursul unei luni,

vor primi puncte la atingerea urmatoarelor praguri:

. Intre 50.000 puncte -99'999 puncte vor primi 10.000 puncte;

o Intre 100.000 puncte-149.999 puncte vor primi 20.000 puncte;

r Peste 150.000 puncte acumulate lunar vor primi 30.000 puncte

4.5 in cazul in care cardul de fidelitate este declarat furat sau deteriorat, acesta poate fi inlocuit.

Acesta va beneficia de toate punctele acumulate anterior, Sc INTERGAME SELECT SRL are dreptul

de a verifica daci inlocuirea este sau nu motivatd,

SECTIUNEA 5. DURATA $I INCETAREA PROGRAMULUI

5.1 prezentul program se desfigoari pe perioadi nedeterminati, cu incepere de la 01.10'2015' in

cazul in care posesorul unui card nu acumuleazd nici un punct timp de 12 luni calendaristice

consecutive, cardul va fi dezactivat iar punctele acumulate pAni la acea datd vor fi pierdute'

5.2 SC INTERGAME SELECT SRL igi rezervddreptul de a modifica sau suspenda acest program' !n
oricare din aceste cazuri, membrii vor fi informali gi nici un membru nu va putea face nici un fel de

recurs lmpotriva sc INTERGAME SELECT SRL, pentru nici un motiv. Nici o modificare sau

suspendare nu di dreptul unei indemnizafii membrului'

S.3 SC INTERGAME SELECT SRL poate dezactiva sau suspenda un card de fidelitate Million, in caz

de fraudi, tentativd de fraudd sau in cazul folosirii inadecvate a programului de fidelitate'

sc INTERGAME SELECT SRL este privata de orice responsabilitili pentru toate consecinfele, directe

sau indirecte ale eventualelor diifunclionaliti;i ale programului Carduri de fidelizare Million' SC

INTERGAME SELECT SRL va face eforturi penffu a conserva membrii in cazul unor

disfuncfionalitdfi pentru acesta sd beneficieze de punctele acumulate pAnd la momentul respectiv'

SECTIUNEA 6. UTILIZAREA PUNCTELOR

6.LLaacumularea a minim 5.000 de puncte pe un card de fidelitate, acestea se pot preschimba in

bani, astfel:
- Fiecare punct acumulat pe un card RED valoareazd0,0L lei [1 ban);
- Fiecare punct acumulat pe un card SILVER valoreazd 0,011 lei;
- Un punct acumulat pe un card GOLD valoreazd 0,0125 lei;
- Un punct acumulat pe un card VIP valoreazd 0,015 lei'



Punctele pot fi revendicate doar in localiile in care au fost acumulate punctele respective.
Valorificarea punctelor se va face exclusiv de cdtre managerul sdlii, dupd verificarea prealabili a
numirului de puncte prin intermediul dispozitivului INF0 - TOUCH.
Numirul punctelor acumulate poate fi verificat in orice moment prin intermediul dispozitivului
INFO-TOUCH amplasat in sala de joc.
De pe un singur card nu pot fi valorificate mai mult de 100.000 puncte intr-o singurd zi.

6.2 Valorificarea punctelor poate fi ficuti in produse, in momentul in care echivalentul
acestora este cel pulin egali cu prelul produsului dorit,

- Pentru valorificarea punctelor, clientul il va contacta pe managerul silii care dupi
verificarea prealabili a numirului de puncte prin intermediul dispozitivului INFO-
TOUCH il va insoli la bar, unde acesta va primi produsul/produsele dorite;

- Clienlii vor putea s5-gi verifice numirul punctelor acumulate, in orice moment, prin
intermediul dispozitivului INF0-T0UCH amplasat in sala de joc.

Sumele valorificate de-a lungul fiecirei zile sunt impozitate conform legislaliei in vigoare.

6.3 La acordarea sumei de bani, echivalentul punctelor acumulate pe cardul de fidelitate, se va
completa un proces verbal semnat de reprezentanlii autorizali ai 0rganizatorului gi de cdtre client.
Procesul verbal va fi completat cu datele de identificare complete (numele, prenumele, CNP, seria gi
numirul CI, numirul de telefon) ale clientlui. in momentul intririi in posesia premiului, clientul
trebuie si prezinte reprezentantului Organizatorului gi un act de identitate valabil gi sd predea
angajatului Organizatorului o copie dupd actul sdu de identitate.

SECTIUNEA 7. ARTTCOLE GENERALE

7.1 Regulamentul Oficial este disponibil gratuit pentru toti participantii la promofie, fiind fdcut
public conform dispozitiilor O.G.99/2000 prin amplasarea lui intr-un loc vizibil in standul
informational din lbcatie, pe intreaga duratd a Campaniei,

7.2 Organizatorul Campaniei nu este raspunzator pentru plata taxelor, impozitelor sau a altor
obligatii fiscale legate de premiile oferite, cu exceptia impozitului cu retinere la sursa aplicabil
veniturilor individuale provenite din campanii promotionale, impozit pe care Organizatorul
Campaniei este obligat sa il calculeze, sa il retina si sa il transfere la bugetul de stat conform
prevederilor Legii nr.577/2003 privind Codul Fiscal.

7.3 Cardul de fidelitate nu reprezinti un instrument de platd pentru jocul Ia aparatele de tip slot sau
la ruleta electronici. Posesorul nu poate beneficia de credite de joc pe baza punctelor acumulate, ci
doar de privilegiile oferite de citre SC INTERGAME SELECT SRL, aga cum au fost descrise mai sus.

Organizator

INTERGAME SELECT SRL


