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Regulament Akedo Battle Arena 

Perioada 10.02.2022 – 13.02.2022 
  
 

SECŢIUNEA 1. ORGANIZATORUL ŞI REGULAMENTUL OFICIAL  
Organizatorul este Intertoy Zone S.R.L. cu sediul in Bucuresti, Str. Caminului, Nr. 6, sector 2, 

inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/2044/2008 si avand cod unic de inregistrare 
23225576, adresa de website: www.noriel.ro, reprezentata prin Administrator. Participanţii la 
prezenta Campanie sunt obligaţi să respecte termenii şi condiţiile Regulamentului Oficial al 
Campaniei (denumit în continuare "Regulament"), potrivit celor menţionate mai jos.  

Regulamentul va fi publicat pe www.noriel.ro si poate fi obtinut in mod gratuit. 
 
SECŢIUNEA 2. ZONA DE DESFĂŞURARE A CAMPANIEI 

Campania se desfaşoară pe canalele de Youtube ale urmatorilor KOL: 
https://www.youtube.com/c/LecturaDeLaAlaZoff , https://www.youtube.com/c/zZaNdrei si 
https://www.youtube.com/c/CanalulluBercea iar mecanismul acordării premiilor este următorul: 

Pe canalul lui ZzAndrei mecansmul este urmatorul: Lasa un comment la video-ul despre 
figurinele Akedo in care sa spui care este caracterul tau preferat si poti castiga prin tragere la sorti, 
1 Akedo Battle Arena + 5 single packs Akedo 

Pe canalul lui Bercea mecanismul este urmatorul: Lasa un comment la video-ul despre 
figurinele Akedo in care sa spui cu cine ai vrea sa te lupti in Arena Akedo si poti castiga prin tragere 
la sorti, 1 Akedo Battle Arena + 5 single packs Akedo 

Pe canalul lui Lectura de la A la Z mecanismul este urmatorul: Lasa un comment la video-ul 
despre figurinele Akedo in care sa spui cu cine ai vrea sa te lupti in Arena Akedo si poti castiga prin 
tragere la sorti, 1 Akedo Battle Arena + 5 single packs Akedo 
 
SECŢIUNEA 3. DURATA CAMPANIEI 

Promoţia se desfăsoara in perioada 10.02.2022 – 13.02.2022.  
 
SECŢIUNEA 4. PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE 

Prin participarea la Campanie, Participantii confirma cunoasterea prevederilor 
Regulamentului si isi exprima acordul in privinta acestora. Potrivit prevederilor legii, anuntarea 
castigatorului si a Premiului este un eveniment public.  

Datele personale colectate vor fi fi utilizate in vederea validarii si anuntarii castigatorilor și 
pentru îndeplinirea obligațiilor legale. Datele personale prelucrate vor fi păstrate până la finalul 
campaniei, pentru îndeplinirea scopurilor de mai sus. Procesele verbale de primire a premiilor vor fi 
păstrate timp de 30 de zile, apoi vor fi distruse. 

Prin participarea la Concurs, Participanții înțeleg faptul că pentru derularea campaniei este 
necesară prelucrarea datelor personale furnizate în cadrul campaniei. Participanții își dau 
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consimțămantul expres ca sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament si sunt de acord ca 
datele lor personale sa fie prelucrate si utilizate de acesta (personal ori prin imputernicit) in 
următoarele scopuri: desemnarea câștigătorilor, inregistrarea si validarea premiilor castigatorilor 
Campaniei, inmanarea premiilor castigatorilor. Orice prelucrare a datelor cu caracter personal 
furnizate de Participant este făcută de către Organizator în conformitate cu dispozițiile 
Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 
(”GDPR”) privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter 
personal și privind libera circulație a acestor date. 
 
Drepturile Persoanelor Vizate: 
1. Dreptul de acces la date: Dreptul de acces în contextul GDPR implică, în principal, dreptul 
clienților de a obține confirmarea dacă prelucrăm sau nu datele personale care îi privesc; accesul la 
datele respective (i.e. o copie a datelor); 
2. Dreptul la rectificare: persoana vizată are dreptul de a obține de la Organizator, fără întârzieri 
nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care o privesc.  
3. Dreptul la ștergerea datelor (dreptul de a fi uitat): Dreptul de a fi uitat în contextul GDPR implică, 
în principal, dreptul clienților de a obține ștergerea datelor respective din sistemele Companiei 
precum și din sistemele unor terți furnizori care prestează un serviciu în numele Companiei, atunci 
când nu exista o prevedere legala care va prevala fată de aceasta solicitare;  
4. Dreptul de a restricționa procesarea: Dreptul de a restricționa procesarea implică, în principal, 
dreptul clienților de a obține limitarea prelucrării datelor sale personale în anumite cazuri. 
5. Dreptul la portabilitate: Dreptul clienților de a obține datele cu caracter personal care îi privesc şi 
pe care le-au furnizat operatorului într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi 
citit automat și dreptul de a transmite aceste date altui operator, fără obstacole din partea 
operatorului căruia i-au fost furnizate datele cu caracter personal. 
6. Dreptul de a obiecta: Dreptul clienților de a obiecta asupra prelucrării datelor cu caracter 
personal care o privesc, inclusiv creării de profiluri pe baza respectivelor dispoziții. 

Organizatorul va prelucra urmatoarele date, în vederea organizării campaniei și distribuirii 
premiilor: 

• Nume  

• Prenume  

• Numar de telefon mobil in format 07XXXXXXXX 

• Adresa de e-mail 

• Adresa de livrare 

La cererea expresă a oricăruia dintre Participanti, Organizatorul va asigura acestuia 
exercitarea oricaruia dintre drepturile prevăzute mai sus. Pentru exercitarea acestor drepturi, 
participantii inscrisi la Campanie vor trimite Organizatorului pe adresa Str. Caminului nr. 6, Sector 2, 
Bucuresti, o cerere întocmita în formă scrisă, datata si semnata. Cererea poate fi  trimisă și prin 
poștă electronică la adresa de email contact.gdpr@noriel.ro. 
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Prin prezenta, participanții acceptă faptul că dacă își exercită dreptul de ștergere/ 
restricționare a datelor, atunci participarea sa la campanie va înceta. 

 
SECŢIUNEA 5. MODIFICAREA REGULAMENTULUI SAU A CAMPANIEI  

Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica prezentul Regulament al Campaniei, daca 
acest lucru este considerat necesar. Nici o modificare nu poate fi retroactiva, toti Participantii 
inregistrati pana la momentul modificarii vor avea drepturi egale conform prezentului Regulament.  
 
SECŢIUNEA 6. PUBLICARE  

Regulamentul Oficial al Promoţiei este disponibil gratuit pe site-ul www.noriel.ro.  
 
SECŢIUNEA 7. DISPOZITII FINALE  

Legea aplicabila Regulamentului este legea romana.  
 
 
INTERTOY ZONE SRL 
Reprezentant 
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