REGULAMENTUL CONCURSULUI "CCC SHOES MAP – MARTIE 2020"
I. Dispoziții generale
1. Organizatorul concursului "CCC SHOES MAP – MARTIE 2020", denumit în continuare
"Concurs", este S.C. Shoe Express S.A. cu sediul social în clădirea Globalworth Plaza, Str. Pipera
nr. 42, etajul 19, sector 2, București, înregistrată la Registrul Comerțului sub Nr: J40/8764/2012,
C.U.I. RO30490303, denumit în continuare: "Organizator".
2. Organizatorul acționează în numele și cu acordul societății cu răspundere limitată societate
CCC.eu cu sediul social în Polkowice, ul. Zona 6, 59-101 Polkowice, înregistrat în registrul
întreprinzătorilor la Tribunalul Districtual pentru Wrocław-Fabryczna din Wrocław, Secția
comercială IX-a Registrului Național al Curții, sub numărul KRS 0000506139, cu capital social în
valoare de 2,005,000.00 PLN, având un număr de cod: 022395487 și numărul NIP: 5020110639,
denumit în continuare: "CCC".
3. Concursul se desfășoară în conformitate cu principiile stabilite în acest regulament
(„Regulament“) și în conformitate cu legislația în vigoare.
4. Concursul se desfășoară în luna martie, având data limită de participare 31 martie 2020 - în
această perioadă există posibilitatea de a participa la concurs.
5. Concursul este anunțat pe pagina: https://cccshoesmap.eu/despre-concurs. La concurs puteti
participa numai prin intermediul acestei pagini.
II. Eligibilitate
7. Competiția este adresată către persoanele fizice și doar acestea pot participa la concurs cu
condiția ca, la momentul intrării în competiție, să fi împlinit 18 ani și să aibă reședința
permanentă în România.
8. O persoană poate să depună mai multe înscrieri în concurs, dar să primească un singur
premiu pentru participarea la concurs.
9. La concurs nu pot participa angajații sau membrii Organizatorului sau ai CCC sau alte
persoane implicate în organizarea concursului, precum și soții, ascendenții, descendenții, frații
și persoanele care sunt într-o relație de adopție.
10. Cei care îndeplinesc condițiile de participare la concurs definite în prezentul Regulament și
care vor lua parte la concurs, în conformitate cu normele stabilite, sunt denumiți în continuare
„Participanți“ și fiecare individ „Participant“.
III. Participarea la concurs
11. Participarea la concurs nu necesită achiziționarea de produse sau servicii și este gratuită.

12. Pentru a participa la concurs, participanții trebuie să desfășoare o activitate constând în
încărcarea unui review sub forma de text și poze despre un loc din București respectand
tematica propusa in concurs, până pe 31 martie 2020.
13. Pentru a se înscrie, participanții trebuie să respecte următoarele:
a) să acceseze platforma: https://cccshoesmap.eu;
b) să adauge un review unui loc/locatii din Bucuresti, accesând și completând formularul
disponibil aici: https://cccshoesmap.eu/adauga-review;
c) să se înscrie în Concurs folosind toţi paşii de mai sus până pe 31 martie 2020, orele 12:00 PM.
14. Prin lăsarea unui review în platformă, participantul este de acord ca organizatorul și CCC să-i
folosească imaginea și răspunsul în scopul organizării concursului și alegerii câștigătorilor
acestuia.
IV. Descalificarea participanților
15. Sunt descalificate automat persoanele care se înscriu în Concurs asumându-și o identitate
falsă. Organizatorul își rezervă dreptul de a elimina din Concurs sau de a anula decizia prin care
un participant este desemnat câștigător în cazul în care acesta nu a furnizat date de contact
corecte, s-a înscris utilizând date false sau încearcă să influențeze Concursul prin modalități
frauduloase sau nu respectă prevederile Regulamentului.
16. Sunt descalificate automat persoanele care postează comentarii care includ conținut
împotriva legii, care încalcă reguli de coexistență socială sau moralitate, în special xenofobe,
rasiste, pornografice, ofensatoare sau vulgare;
17. Sunt descalificate automat persoanele care postează comentarii care conțin opinii negative
despre produsele Organizatorului, CCC sau mărcile sau orice alt conținut care prezintă în mod
negativ organizatorul, CCC, produsele sau mărcile CCC; în același timp, comentariile nu pot
conține denumiri asociate altor produse (mărci) și alte mărci decât cele ale CCC.
18. În cazul în care există orice îndoială cu privire la standardele stabilite mai sus sau în ceea ce
privește alți termeni sau condiții ale Regulamentului concursului, Participantul poate trimite o
cerere de e-mail la: marketing.ro@ccc.eu și Organizatorul va răspunde la aceste întrebări în 3
(trei) zile.
19. Organizatorul are dreptul să excludă de la participarea la concurs participanții ale căror
cereri nu respectă standardele stabilite la punctele 15 – 17 din Regulament.
V. Acordarea premiilor în competiție
20. Va fi desemnat – prin tragere la sorti – câte 1 (un) câștigător al concursului („Câștigător“),
pentru fiecare categorie de premii oferite in luna martie, care în termenul prevăzut la punctul 4
din Regulament, trimite un review pentru a participa la concurs.

21. Pentru desemnarea câștigătorilor prin tragere la sorți se va folosi sistemul random.org. Vor
fi extrași 3 câștigători pentru concursul derulat in luna martie.
22. Câștigătorii vor fi informați despre victorie începând cu data de 1 aprilie 2020, sub forma
unui comentariu în cadrul postării care informează despre concurs. De asemenea, câștigătorii
vor fi contactați la adresa de email furnizată în formularul de review. În termen de 1 zi de la
data notificării câștigătorii sunt obligați să trimită Organizatorului un mesaj de confirmare.
23. În absența primirii de către Organizator a mesajului de la câștigători în termenul prevăzut la
punctul 22 de mai sus, câștigătorii pierd dreptul de a primi premiul. Câștigătorul nevalidat (care
nu a trimis in termenul specificat mesajul de confirmare sau nu întrunește condițiile de
validare) va fi descalificat si vor fi extrase și premiate rezervele, în ordinea extragerii acestora.
VI. Premii
24. In cadrul acestui concurs, vor fi oferite, prin tragere la sorți, următoarele premii, pentru
concursul lunii martie 2020:



Premiul CCC: o pereche de sneakersi Jenny Fairy super colorata, super funny, super
spring-ish, insotita de accesorii viu colorate (un portofel si o curea)
Premiul al doilea: abonamente la Art Safari (15-20 mai 2020), pentru 2 persoane
Premiul al treilea: a piece of art, un colaj realizat de artistul vizual Andreea Bara
@andreeabaraa, care iti va transforma camera/biroul intr-un loc super hip.
(*puteti castiga unul dintre cele doua colaje de mai jos, 21stcentury girl sau colore, la
alegere. Imaginile sunt cu titlu de prezentare si pot suferi usoare modificari).

25. Câștigătorii premiilor oferite în cadrul acestui concurs nu au posibilitatea de a primi
contravaloarea în bani sau în alte bunuri a premiilor și nici nu pot schimba caracteristicile
premiilor câștigate.
26. O persoana poate câștiga în cadrul concursului cel mult un premiu, chiar dacă a înscris mai
multe review-uri.
VII. Supravegherea respectării Regulamentului
27. Comisia se asigură că regulile sunt respectate. În cazul neîndeplinirii cerințelor de
participare specificate în Titlul II al Regulamentului sau în cazul în care comentariul nu
îndeplinește standardele prevăzute la punctele 15, 16, 17 din Regulament sau în caz de altă
încălcare gravă a Regulamentului, Comisia decide să excludă un anumit Participant din
participarea la concurs, iar Participantul își pierde dreptul de a primi Premiul.
28. În scopul verificării conformității cu regulamentul, în caz de îndoieli privind conformitatea cu
regulamentul sau cu îndeplinirea de către participant a condițiilor care dau dreptul la acordarea
premiului, organizatorul poate solicita participantului anumite documente, iar participantul se
angajează să satisfacă cererea în termen de 5 (cinci) zile.

VIII. Reclamații
29. Reclamatiile referitoare la premiul castigat, ulterioare intrarii in posesia premiului, nu vor fi
luate în considerare de către Organizator.
30. Orice eventuală contestație, inclusiv privind modul de validare și acordare a premiului,
poate fi formulată în scris de către participant și depusă personal sau expediată prin poștă, în
termen de maxim 5 zile de la data încheierii Concursului.
31. Pentru a simplifica procesul de notificare și examinare, plângerea poate fi trimisă prin
scrisoare recomandată la adresa organizatorului de la punctul 1 din Regulament sau trimisă prin
e-mail la următoarea adresă: marketing.ro@ccc.eu. Pentru a facilita identificarea solicitantului
și obiectul plângerii se recomandă ca plângerea, în numele solicitantului, să prezinte și
descrierea detaliată ca urmare a plângerii.
32. Organizatorul se obligă să răspundă plângerii în termen de 14 zile de la primirea acesteia.
Organizatorul poate trimite un răspuns prin scrisoare recomandată sau prin e-mail (dacă
solicitantul și-a indicat adresa de e-mail).
IX. Răspunderea Organizatorului
33. Organizatorul nu va fi răspunzător pentru prejudicii suferite de către câștigător, indiferent
de natura acestor prejudicii, suferite din momentul predării premiului către câștigător.
34. Imposibilitatea câștigătorului de a intra în posesia oricărui premiu din cadrul acestui
Concurs exonerează Organizatorul de orice răspundere. Premiul va fi acordat următoarei
rezerve din lista.
X. Protecția datelor cu caracter personal
35. S.C. Shoe Express S.A. și CCC se aliniază Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului
European și al Consiliului – privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea
datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei
95/46/CE („GDPR” ) aplicabil din data de 25 mai 2018.
36. Prin înscrierea la concurs, prin modalitatea de trimitere a comentariilor, participanții își
exprimă acordul ca datele lor personale (nume și prenume, adresă, e-mail, telefon în cazul
castigatorilor confirmati) să fie prelucrate de Organizator în scopul concursului.
37. Respectarea confidențialității și protecția datelor personale reprezintă principii
fundamentale cărora S.C. Shoe Express S.A. și CCC au înțeles să le ofere importanța și atenția
cuvenită deoarece fără înțelegerea, conștientizarea și implementarea lor, activitatea noastră
curentă nu se va putea conforma cerințelor Regulamentului european anterior amintit.
38. Datele cu caracter personal ale participanților înscriși la concurs vor fi stocate în format
tipărit și format electonic pentru o perioadă de 1 an de zile de la finalizarea concursului, pentru
scopul validării tuturor participanților la concurs dar și în scop de marketing, organizatorul

putând trimite participanților care și-au exprimat opțiunea în acest sens comunicări
promoționale și de marketing.
39. S.C. Shoe Express S.A. și CCC nu vor distribui datele personale care aparțin participanților
către terțe persoane, cu excepția terților imputerniciți/procesatori cu care sunt încheiate
acordului de confidențialitate și cărora Organizatorul le poate transmite datele participanților
pentru îndeplinirea obligațiilor sale legale ( de ex. serv de contabilitate)
XI. Forță majoră
40. Pentru scopul acestui Regulament, forță majoră înseamnă orice eveniment care nu poate fi
controlat, remediat sau prevăzut de către Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului
din motive independente de voința sa, și a cărui apariție pune pe acesta din urmă în
imposibilitatea de a-și îndeplini obligațiile asumate prin Regulament.
41. Dacă o situație de forță majoră împiedică sau întârzie total sau parțial executarea
Regulamentului și continuarea Concursului, Organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind
îndeplinirea obligațiilor sale pentru perioada în care această îndeplinire va fi împiedicată sau
întârziată, conform art.1082 și 1083 C.civ. Organizatorul, dacă invocă forță majoră, este obligat
să comunice participanților la Concurs existentă în termen de 5 zile lucrătoare de la apariția
cazului de forță majoră.
XII. REGULAMENTUL CONCURSULUI
42. Prin înscrierea în acest Concurs, participanții sunt de acord să respecte și să se conformeze
tuturor prevederilor, termenilor și condițiilor prezentului Regulament.
43. Regulamentul concursului este disponibil în mod gratuit pe pagina:
https://cccshoesmap.eu/despre-concurs

