
REGULAMENTUL JOCURILOR MAPED BACK TO SCHOOL 2022 
 
 
Articolul 1. Societatea organizatoare 
Societatea MAPED SAS (denumită în continuare „Societatea Organizatoare”), cu un capital de 5.155.000 Euro, 
al cărei sediu social este situat la adresa 530 route de Pringy, 74370 Argonay, înregistrată la Registrul 
Comerțului și Societăților ANNECY cu numărul 325 720 423, organizează o campanie internațională de 
promovare sub formă de jocuri cu momente câștigătoare cu obligație de cumpărare (denumite în continuare 
„Jocurile”) după cum urmează: 
 

• De la 01/07/2022 până la 30/09/2022 în Franța, accesibil la următoarea adresă URL: www.fr.back-to-
school-maped.com 

• Dela 15/08/2022 până la 30/09/2022 în România, accesibil la următoarea adresă URL: www.ro.back-
to-school-maped.com 

 
Detaliile condițiilor de participare și premiile puse în joc pentru fiecare dintre țări pot fi accesate direct la 
adresele URL menționate mai sus. 
 
Următoarele articole precizează mecanismul de constituire, condițiile de participare și premiile puse în joc pe 
domeniul „ România”. 
 
 
Articolul 2. Participanții 
Acest Joc este deschis oricărei persoane fizice majore cu domiciliul în ROMÂNIA, având un computer, 
smartphone și/sau tabletă cu acces la internet și o adresă de e-mail valabilă. 
Va fi acceptată o singură înregistrare pe adresă de e-mail în perioada jocurilor și va fi acordat un singur 
premiu pentru fiecare gospodărie (același nume, aceeași adresă și/sau aceeași adresă de e-mail). 
Nu pot participa la aceste jocuri: angajații societății organizatoare, soții, descendenții și ascendenții acestora; 
furnizorii de servicii sau angajații prestatorilor de servicii care și-au acordat sprijinul pentru implementarea 
acestor jocuri precum și soții, descendenții și ascendenții acestora. 
 
Participarea la aceste jocuri implică o atitudine loială. Participarea la aceste jocuri implică acceptarea deplină a 
acestor reguli și a oricăror modificări ale acestora.  
 
Orice încercare ce vizează ocolirea acestor reguli, creșterea șanselor cuiva în detrimentul celorlalți participanți 
și, mai general, orice comportament fraudulos, va duce imediat și irevocabil la eliminarea participării 
contravenientului. 
 
Fiecare participant este obligat să participe personal. Este interzisă utilizarea unui mod automat de participare. 
 
Societatea organizatoare își rezervă dreptul de a solicita orice dovadă necesară pentru a stabili că participantul 
îndeplinește condițiile impuse de prezentul articol. Orice participant care refuză să prezinte documentele 
justificative solicitate în termen de 8 zile de la solicitare va fi considerat a renunța la participare și, prin urmare, 
dacă este cazul, la premiul său; fără ca acesta să poată înainta o plângere societății organizatoare. 
 
 
 
Articolul 3. Condiții de participare 
Jocul va fi anunțat după cum urmează în ROMÂNIA 

o Comunicarea pe rețelele de socializare. 
o Comunicare pe site-urile partenere ale distribuitorilor digitali 
o Comunicare pe site-ul Maped 
o Pliant distribuit în magazine, care promovează operațiunea 

 
Pentru a participa, tot ce trebuie să faceți este: 



ð Să cumpărați un produs din gamele MAPED, MAPED PICNIK & MAPED CREATIV* în magazinele 
participante între 15/08/2022 și 30/09/2022 

ð Să vă conectați între 15.08.2022 și 30.09.2022 în România, la următoarea adresă URL: www.ro.back-to-school-
maped.com 

ð Să completați formularul de date cu caracter personal (titlu, nume, prenume, data nașterii, adresă poștală, e-
mail, număr de telefon).  
Acest joc este deschis adulților și minorilor. Este totuși obligatoriu ca un minor care dorește să participe la joc, 
să participe prin intermediul părinților săi. „Părinți” înseamnă persoana (persoanele) cu autoritate părintească 
asupra minorului (tatăl și/sau mama sau reprezentantul legal). Orice participare a unui minor se desfășoară, 
prin urmare, sub responsabilitatea deplină a titularului (titularilor) autorității părintești. Societatea 
organizatoare își rezervă dreptul de a solicita în orice moment o justificare scrisă, și ulterior în timpul acordării 
premiilor. Societatea organizatoare va fi obligată să descalifice orice minor care nu poate face această dovadă 
în termenul acordat. În acest caz, orice câștig potențial obținut în timpul jocului va fi anulat imediat 

ð Să completați formularul de informații privind achiziția incărcând o fotografie a dovezii de achiziție (factură, 
bon fiscal) și o fotografie a codului de bare al produsului Maped achiziționat, 

ð Să acceptați sau nu că datele furnizate pot fi utilizate în scopuri comerciale și/sau de marketing de către 
societatea organizatoare 

ð Să acceptați regulile jocului 
ð „Să faceți click pe butonul “VALIDARE” 

 
Participantul află instantaneu dacă a câștigat unul dintre premiile puse în joc. Acesta primește un e-mail de 
confirmare câștigător, în care se precizează modalitățile de obținere precum cele descrise la articolul 5.2 din 
prezentul regulament, sub rezerva conformității folderului său. 
 
Articolul 4. Momente câștigătoare  
Pe durata jocului, vor fi programate momente câștigătoare deschise pentru a desemna câștigătorii. 
Un moment câștigător este definit de o dată și o oră. Este de așteptat ca la această dată și oră să fie pus în joc un 
premiu.  
Un „moment câștigător” este „deschis” atunci când premiul rămâne în joc până când un participant joacă și câștigă 
premiul. Dacă nu are loc nicio participare în acest moment, câștigul rămâne în joc, iar momentul câștigător 
rămâne „deschis”.  
Primul participant care dă clic pe butonul „JOC” după acest moment câștigător câștigă premiul. Fiecare 
moment câștigător poate corespunde doar unui singur câștig dintr-un singur premiu. 
Tabelele momentelor câștigătoare deschise (o masă pe țară) sunt date fiduciarului SCP SYNERGIE – fiduciari 
asociați la 13006 MARSILIA – 21, rue Bonnefoy în același timp cu prezentele reguli. 
 
Câștigătorii sunt informați despre premiul lor imediat la finalul participării prin afișarea unei pagini câștigătoare 
și trimițând un e-mail la adresa furnizată în timpul înregistrării, prin care se anunță premiul câștigat precum și 
termenii și condițiile acestuia.  
 
În cazul în care câștigătorul furnizează date de contact false sau insuficiente, participarea sa nu va mai fi 
considerată câștigătoare și nu își va mai putea revendica premiul. 
 
 
Articolul 5. Premii  
5.1 Premiile puse în joc prin momentele câștigătoare deschise:  
 
ROMÂNIA 52 de premii 
 

• 3 vouchere Therme București și în valoare de aproximativ 400RON fiecare 
• 4 vouchere Edenland Park și în valoare de aproximativ 300RON fiecare 
• 5 tablete Lenovo - Tableta Lenovo Tab M10 FHD Plus, Octa-Core, 10.3", 4GB RAM, 128GB, 4G, Iron 

Grey - eMAG.ro cu o valoare unitară aproximativă de 1.190RON 
• 40 de penare echipate Maped cu o valoare unitară aproximativă de 52RON 
• Premiul de consolare: orice alt participant care nu câștigă unul dintre premiile detaliate mai sus va 

avea acces la o carte de colorat MAPED pe care o poate descărca și imprima.  



 
Niciunul dintre premiile acordate nu poate face obiectul unei dispute de niciun fel din partea vreunuia dintre 
câștigători. Premiile acordate sunt netransferabile și nu pot fi rambursate de către societatea organizatoare în 
numerar sau schimbate sau restituite integral sau parțial, în natură sau în numerar. Se înțelege, însă, că 
societatea organizatoare își rezervă dreptul de a înlocui în orice moment premiul propus, cu un alt premiu de 
valoare cel puțin echivalentă. 
 
5.2 Contactarea câștigătorilor  
Câștigătorii vor fi contactați de către societatea organizatoare prin modalitățile descrise în e-mailul de 
confirmare a câștigului trimis și, mai general, prin orice mijloc și conform informațiilor declarate de câștigători 
la momentul înregistrării lor (nume, prenume, adresa poștală, adresa de e-mail, telefon). 
 
Articolul 6. Utilizarea datelor în scopuri publicitare și/sau comerciale 
Participantul autorizează, în caz de câștig, societatea organizatoare să-i folosească numele, prenumele, 
localitatea în scopuri publicitare și comerciale pe orice suport ales. În schimb, acesta nu va putea pretinde alte 
contraprestații decât livrarea premiului său. 
Datele cu caracter personal vor fi șterse de către societatea organizatoare și furnizorii săi de servicii în termen 
de 6 luni de la încheierea jocurilor.  
 
 
Articolul 7. Limitarea răspunderii 
Organizatorul nu poate fi tras la răspundere, această listă nefiind exhaustivă, pentru nicio defecțiune tehnică, 
poștală și/sau materială de orice fel sau dacă acest joc ar urma să fie anulat din motive de forță majoră. 
 
Societatea organizatoare își rezervă dreptul de a opri, întrerupe sau prelungi jocurile în orice moment, dacă 
circumstanțele o cer și fără a se plăti vreo compensație către participanți. 
Societatea organizatoare nu poate fi trasă la răspundere din acest motiv și nici pentru probleme de livrare, 
deteriorare, pierdere și/sau deteriorare a premiilor, cauzate de forța majoră. 
Societatea organizatoare poate anula jocurile în întregime sau parțial dacă se suspectează că a avut loc o fraudă 
sub orice formă. Își rezervă, în acest caz, dreptul de a nu aloca premiile contravenienților și/sau de a-i urmări pe 
autorii acestor fraude în fața instanțelor competente. Orice cerere de dovadă a identității și/sau domiciliului 
unui câștigător va fi notificată acestuia de către societatea organizatoare printr-o solicitare scrisă. 
 
Societatea organizatoare își declină orice răspundere în cazul utilizării abuzive a premiilor. 
În general, societatea organizatoare își declină orice responsabilitate pentru orice incidente și accidente care s-
ar putea întâmpla câștigătorilor în timpul utilizării premiului acordat sau care pot afecta respectivul premiu. 
Responsabilitatea societății organizatoare este strict limitată la livrarea premiului câștigat efectiv și valabil și 
oferit în cadrul jocurilor. Răspunderea acesteia este limitată la actul juridic al furnizării acestora, dacă legea nu 
prevede altfel. 
Societatea organizatoare își declină orice răspundere legată de orice nemulțumire a câștigătorului cu privire la 
premiul său. 
Pe toată durata jocurilor, societatea organizatoare își rezervă dreptul, în orice moment dacă împrejurările o 
impun și în special în cazul unui eveniment în afara controlului său, de a înlocui fără preaviz premiile prevăzute 
la articolul 5 cu alte premii de o valoare echivalentă sau mai mare, fără ca vreo pretenție să poată fi formulată 
și fără ca în consecință să poată fi trasă la răspundere pentru aceasta. 
 
Articolul 8. Regulament 
8.1 Depunere 
Aceste reguli și momentele câștigătoare sunt depuse la SCP SYNERGIE – Fiduciari asociați la 13006 MARSILIA – 
21, rue Bonnefoy. 
Acest regulament poate fi modificat prin amendamente care vor fi depuse la fiduciarul principal. 
  
8.2. Acceptarea regulamentului 
Participarea la jocuri implică acceptarea pură și simplă a acestui regulament în întregime, fără condiții sau 
rezerve. 
  
8.3. Contestație 



Orice dispută sau plângere legată de joc trebuie trimisă prin e-mail la adresa contact@promo-maped.fr 
menționând „MAPED RO 2022” în termen de o lună de la data de încheiere a jocului. Răspuns în mai puțin de 
72 de ore 
 
 
8.4 Consultanță 
Regulamentul complet al jocului va fi disponibil la: www.ro.back-to-school-maped.com 

 
În cazul unei diferențe între versiunea regulamentului depusă la biroul fiduciarului și versiunea accesibilă 
online, va prevala versiunea depusă la fiduciar. 
 
Articolul 9. Protecția datelor și libertatea de informare 
Datele cu caracter personal, referitoare la participanți, colectate în cadrul acestei oferte sunt obligatorii pentru 
prelucrarea participării la jocuri. Această prelucrare se bazează pe consimțământul participantului, care are 
dreptul de a și-l retrage în orice moment. Cu toate acestea, dacă aceste date nu sunt prelucrate, participarea 
nu poate fi luată în considerare. Datele colectate sunt rezervate numai pentru utilizarea de către următorii 
destinatari: PROMODEV și editorul site-ului pe care îl vizualizați în prezent. 
Aveți, în condițiile și limitele prevăzute de reglementări, un drept de acces, ștergere, portabilitate a datelor 
care vă privesc și de opoziție sau limitare a prelucrării acestora. De asemenea, aveți dreptul de a defini 
directivele privind soarta datelor dumneavoastră după moartea dumneavoastră în condițiile definite la articolul 
40.1 din Legea franceză privind protecția datelor și libertatea de informare. În sfârșit, aveți dreptul de a depune 
o plângere la autoritatea de supraveghere competentă (CNIL). 
Pentru exercitarea acestor drepturi sau pentru orice întrebări despre prelucrarea datelor dumneavoastră pe 
acest dispozitiv, puteți trimite un e-mail la dpo@promo.dev. Persoana vizată de cererea de drepturi trebuie să 
indice clar numele și prenumele și să furnizeze o copie a unui act de identitate sau a certificatului de 
participare. 
În orice caz, participanții pot face apel la autoritatea competentă pentru protecția datelor (în Franța, aceasta 
este CNIL) cu privire la prelucrarea datelor lor cu caracter personal. 
 
Pentru mai multe informații despre datele dumneavoastră cu caracter personal și exercitarea drepturilor 
dumneavoastră, consultați „Politica de confidențialitate” disponibilă pe site-ul de participare la joc. 
 
Articolul 10. Rambursare 
Nicio taxă de participare nu va fi rambursată participantului.  
 
Articolul 11. Frauda și legea aplicabilă  
Orice fraudă sau nerespectare a acestor reguli poate avea ca rezultat excluderea din joc a contravenientului, 
societatea organizatoare rezervându-și, dacă este necesar, dreptul de a înainta procedură în justiție împotriva 
acestuia. 
 Acest Joc și acest regulament sunt supuse legii franceze. În cazul unui litigiu, este posibil să se recurgă la o 
procedură convențională de mediere sau la orice altă metodă alternativă de soluționare a litigiului. 
  
Articolul 12. Forța PROBANTĂ  
Societatea organizatoare a implementat mijloacele tehnice necesare pentru a demonstra participarea sau 
neparticiparea unui utilizator de internet. Prin urmare se convine, cu excepția erorii vădite, că datele conținute 
în sistemele informatice ale societății organizatoare au valoare probantă în ceea ce privește elementele de 
conectare și informațiile rezultate din prelucrarea computerizată aferentă jocurilor. Se convine, cu excepția 
cazului de eroare vădită, că societatea organizatoare se poate baza, în special în scopul dovedirii oricărui act, 
fapt sau omisiune, pe programe, date, fișiere, înregistrări, operațiuni și alte elemente (cum ar fi rapoarte de 
monitorizare sau alte declarații) de natură sau în formate sau pe suporturi informatice sau electronice, 
întocmite, primite sau stocate direct sau indirect de către societatea organizatoare, în special în sistemele sale 
informatice. Participanții se obligă să nu conteste admisibilitatea, valabilitatea sau forța probantă a 
elementelor de natura sau în formatele sau pe suporturile informatice sau electronice menționate mai sus, în 
baza niciunei dispoziții legale și care ar preciza că anumite documente trebuie să fie scrise sau semnate de 
către părțile pentru a constitui probă.  
Astfel, elementele luate în considerare constituie dovadă și, dacă sunt produse ca probă de către societatea 
organizatoare în orice procedură contencioasă sau de altă natură, vor fi admisibile, valabile și executorii între 



părți în același mod, în aceleași condiții și cu aceeași forță probantă ca orice document care ar fi întocmit, 
primit sau păstrat în scris. 
 
Articolul 13. Acceptarea regulamentului 
Participarea la jocuri ca parte a campaniei promoționale internaționale organizate de societatea organizatoare 
implică acceptarea deplină a acestui regulament. Acest regulament este guvernat de legea europeană în 
conformitate cu Directiva europeană nr. 2005/29/CE din 11 mai 2005 privind practicile comerciale neloiale ale 
companiilor față de consumatori. 
 
 
 

EXTRAS DIN REGULAMENT  
„BACK TO SCHOOL 2022! » 

 
 
În perioada 15.08.2022 - 30.09.2022, MAPED SAS organizează un joc cu momente câștigătoare cu obligație de 
cumpărare (denumite în continuare „Joc”), deschis oricărei persoane fizice majore cu domiciliul în România. 
Pentru a participa, accesați www.ro.back-to-school-maped.com și completați formularul de înregistrare. Premii 
puse în joc: 3 vouchere Therme valabile pe https://therme.ro; 4 Edenland Park valabile la 
https://www.edenland.ro; 5 tablete Lenovo ; 40 de cutii de creioane Maped ; Premiul de consolare: orice alt 
participant care nu câștigă unul dintre premiile detaliate mai sus va avea acces la o carte de colorat MAPED pe 
care o poate descărca și imprima. Detalii despre premii și modalități de obținere a acestora în regulamentul 
complet disponibil pe www.ro.back-to-school-maped.com. Ofertă limitată la o singură participare per adresă 
de e-mail. Legea privind protecția datelor și libertatea de informare din 6 ianuarie 1978, după cum a fost 
modificată, vă conferă dreptul de a accesa, interoga, rectifica, șterge și limita prelucrarea informațiilor care vă 
privesc, dreptul la opoziție, la portabilitate, prospectare sau, din motive legitime, dreptul de a depune o 
plângere la CNIL și un drept de a defini directive referitoare la soarta datelor dumneavoastră cu caracter 
personal 


