
Regulamentul oficial de desfăşurare al 

Evenimentului „ Turneu Național de Padel  13-15 Mai”

(„Evenimentul”)

Art. 1. Organizatorul şi durata Evenimentului

1.1. Organizator

Evenimentul  este organizat  de Padel  Club Bucuresti SRL ,  cu sediul  social  în Bucureşti,  sector 1,
Intrarea Cretei nr 8-10, Parter, Ap 1, Camera 2, cod unic de înregistrare 18687692 , număr de ordine
în Registrul Comerţului J40/8184/22.05.2006,  punctul de lucru Herastrau, cu adresa în Sos Nordului
nr  ,  reprezentat prin  Dragomir  Alexandru   –  Administrator,  având puteri  şi  autoritate deplină în
privinţa semnării prezentului regulament, denumită în continuare „Organizator”. 

1.2. Denumire. Durată. Locul desfăşurării.

Evenimentul  poartă  denumirea  “Turneu  Național  de  Padel   13-15  Mai”,  şi  se  desfăşoară  la
următoarea dată  sau în  următoarea perioadă  13-15 Mai  2022 .  Evenimentul  se  va  desfăşura  la
următoarea locaţie Herastrau şi ParcLake .

Art. 2. Dreptul de participare

2.1. Drept  de  participare  la  Eveniment  au  persoanele  fizice  care  au  împlinit  vârsta  de  6 ani
(“Participanţii”).

2.2. La  Eveniment   pot  participa  inclusiv  angajaţii  Partenerilor  sau  Padel  Club  Bucuresti  sau
persoanele juridice, aşa cum sunt definite de legea română. 

Art. 3. Încrierea la Eveniment. Condiții de participare 

3.1. Participanţii  se  vor  înscrie  la  Eveniment  astfel:  vor  accesa  link  ul
https://playtomic.io/tournaments/f7962d31-f942-4553-985e-74a13d35e5bb sau  vor  descarca
aplicația PlayTomic, după care se vor inregistra în cadrul categoriei Competition: Turneu Național
de Padel  13-15 Mai .

3.2. Înscrierea este considerată valabilă doar pe baza comunicării  anumitor informaţii,  cum ar fi:
nume, prenume, plata taxei de participare

3.3. Participanţii au obligaţia de a purta echipament sportiv compus din Sort + Tricou + Adidasi 

Art. 4. Desfăşurarea Evenimentului 

4.1. Evenimentul începe la data de 13 MAi ora 16.00 şi durează până la data de 15 Mai  ora 18.00.

4.2. Participanţii sunt rugaţi să ajungă la Terenurile de Joc conform programarii cu 30 minute înainte 
de ora de joc.

4.3. Programul desfăşurării Evenimentului:

13 Mai orele 16.00 – 15 Mai orele 18.00

4.4. Nivelul de dificultate al Evenimentului este conform Diviziei din care fac parte:

  Divizia Băieți – 4 divizii 

https://playtomic.io/tournaments/f7962d31-f942-4553-985e-74a13d35e5bb


  Divizia Femei – 1 divizie

  Divizia Copii – 1 divizie

Art. 5 Prelucrarea datelor cu caracter personal

5.1. Cine prelucrează datele şi în ce scop?  Operatorul şi responsabilul pentru prelucrarea datelor
dvs. cu caracter personal este Padel Club Bucuresti SRL

Prelucrăm datele dvs. în scopul înscrierii dvs. la eveniment, desfăşurării evenimentului, înscrierii dvs.
la  eventuale  tomobole  sau  concursuri  organizate  de  PADEL  Club  Bucuresti,  precum  şi  pentru
promovarea produselor şi  brandului PADEL MANIA în mediul online şi offline.

5.2. Ce date prelucrăm şi care este temeiul de prelucrare?

Vom prelucra datele dvs. după cum urmează:

1. Pentru  înscrierea  şi  asigurarea  participării  dvs.  la  Eveniment,  putem  prelucra  nume,
prenume, adresă de e-mail, nr. de telefon, data naşterii, semnătura dvs. Aceste date sunt
prelucrate în baza unei relaţii contractuale dintre Padel Club Bucuresti SRL şi dvs. care are la
bază  acest  regulament.  Pentru  a  respecta  obligaţiile  noastre  din  regulament,  trebuie  să
prelucrăm datele dvs. 

2. În cazul unor tombole, vom prelucra în plus adresa dvs. poştală, pentru livrarea premiului şi
CNP-ul dvs., în funcţie de valoarea premiului. Aceste date sunt prelucrate în baza unei relaţii
contractuale dintre PADEL CLUB BUCURESTI SRLS şi dvs. care are la bază acest regulament
sau regulamentul tombolei. Pentru a respecta obligaţiile noastre din regulament, trebuie să
prelucrăm datele dvs. Numele câştigătorilor şi premiile acordate vor fi publicate la recepţie
sau  pe  pagina  de  Facebook,  conform  obligaţiilor  legale.  De  asemenea,  dacă  premiul
depăşeşte  o  anumită  valoare,  datele  dvs.  vor  fi  prelucrate  în  baza  obligaţiilor  legale  în
materie fiscală. 

3. În plus, vom prelucra imaginea sau vocea dvs. în cazul în care vom efectua fotografii sau
filmuleţe în timpul evenimentului. Prelucrăm aceste date în baza interesului legitim PADEL
CLUB BUCURESTI   de  a  asigura  desfăşurarea evenimentului  în  bune condiţii  şi  pentru  a
promova evenimentele şi brandul Decathlon.  

În  funcţie  de  evenimentul  desfăşurat,  vă  putem  solicita  şi  alte  date  necesare  desfăşurării
evenimentului. Dacă nu ne furnizaţi datele necesare înscrierii la eveniment sau la tombolă, nu veţi
putea participa la evenimentul sau la tombola respectivă.

5.3. Cât timp stocăm datele dvs.?

Datele colectate pentru înscrierea şi participarea la eveniment vor fi stocate 18 luni de la finalizarea
evenimentului. Fotografiile şi filmuleţele vor fi publicate pe paginile noastre din mediul online (ex.
Facebook, Instagram, Youtube) şi  vor fi stocate atâta timp cât sunt necesare pentru promovarea
brandului, produselor şi serviciilor PADEL CLUB BUCURESTI. În general, datele vor fi păstrate pentru
perioada în care pagina respectivă este activă.

Datele colectate pentru înscrierea şi participarea la tombolă/concurs vor fi stocate maximum 6 luni
de la finalizarea tombolei. Dacă înscrierea va avea loc pe paginile de social media administrate de
subscrisa (ex. Facebook, Instagram), datele furnizate pentru înscriere vor fi stocate pe perioada în
care  pagina  este  activă,  conform  intereselor  legitime  PADEL  CLUB  BUCURESTI de  a  promova
produsele şi serviciile PADEL CLUB BUCURESTI .

Vom păstra datele dvs. pentru o perioadă mai lungă de timp în cazul în care avem o obligaţie legală
de stocare a datelor sau dacă avem un interes legitim justificat (de ex. litigiu în instanţă). 



5.4. Unde ajung datele dvs.?

Pentru organizarea şi promovarea evenimentelor, anumite departamente interne pot accesa datele
dvs.: serviciile de la sediul central, marketing, echipele din magazine care se ocupă de organizarea
evenimentelor. 

De asemenea,  putem utiliza  subcontractanţi  care  acţionează conform instrucţiunilor  noastre,  de
exemplu, în scopul organizării evenimentului, efectuării fotografiilor şi filmuleţelor, stocării datelor
sau mentenanţei sistemelor. În plus, datele dvs. pot ajunge la parteneri colaboratori împreună cu
care organizăm evenimentul sau în anumite situaţii la autorităţi publice.

5.5. Care sunt drepturile dvs.?

Puteţi  solicita  să  consultaţi,  să  rectificaţi,  să  ştergeţi  şi  să  restricţionaţi  prelucrarea  datele  dvs.
personale. În anumite condiţii, puteţi solicita transferarea datelor dvs. către o altă entitate decât
Padel Club BUCURESTI. 

În plus, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor dvs. colectate prin intermediul fotografiilor sau
filmuleţelor. Aveţi posibilitatea să iesiţi din cadrul fotografiilor sau puteţi transmite fotografilor că nu
doriţi ca dvs. sau persoana pe care o aveţi în grijă să fiţi fotografiaţi. De asemenea, aveţi posibilitatea
şi după eveniment să vă opuneţi prelucrării imaginii dvs. sau a persoanei pe care o aveţi în grijă.
Pentru  a  vă  exercita  oricare  din  aceste  drepturi,  puteţi  trimite  un  e-mail  la  adresa:
datepersonale@decathlon.com sau la sediul nostru.  

În  plus,  aveţi  dreptul  să  vă  adresaţi  cu  o  sesizare  către  Autoritatea  de  supraveghere  a  datelor
(www.dataprotection.ro) în legătură cu prelucrarea datelor dvs. personale.

Art. 6. Responsabilități

6.1. Participanţii vor participa la Eveniment pe proprie răspundere.

6.2. Participantul care suferă un accident sau orice fel de pagubă fizică sau materială renunţă prin
însăşi înscrierea la Eveniment la orice drept de a solicita despăgubiri sau de a recurge în instanţă
împotriva Organizarorului sau a oricărei persoane implicate în organizarea Evenimentului.  

6.3. Participanţii au obligaţia de a participa la şedintele Organizatorului şi de a respecta şi tratata cu
precauţie şi seriozitate informaţiile anunţate de organizatori. La şedinţa tehnică Organizatorul poate
anunţa informaţii oficiale chiar dacă acestea nu sunt prezente în acest regulament şi poate decide
anularea Evenimentului în cazul în care consideră necesar.

6.4. Participanţii poartă întreaga răspundere civilă şi penală pentru orice daune cauzate de aceştia
altor persoane în timpul desfăşurării Evenimentului.

6.5. În cazul constatării unui accident, participanţii sunt obligaţi sa îl raporteze Organizatorului.

6.6.  Participanţii sunt obligaţi să respecte regulile de protecţie a mediului înconjurător.

Art. 7. Dispoziții finale

7.1. În  cadrul  Evenimentului  pot  fi  efectuate  fotografii  şi/sau  filme  de  către  reprezentanţi  ai
Organizatorului sau de persoane desemnate de Organizator. Fotografiile şi/sau filmele realizate de
reprezentanţi ai Organizatorului aparţin exclusiv Organizatorului. Proprietatea asupra fotografiilor şi/
sau filmelor realizate de persoane special desemnate de Organizator se reglementează printr-un act
separat încheiat între acestea şi  Organizator.  Participanţii  la  Eveniment ale căror imagini  apar în
fotografiile  şi/sau  filmele  realizate  sunt  de  acord,  prin  participarea  la  Eveniment,  să  cedeze
Organizatorului în mod exclusiv drepturile de  utilizare, vânzare, înstrăinare,  publicare, valorificare,
dezvăluire, reţinere, reprezentare, prelucrare, înregistrare, reproducere şi adaptare a fotografiilor si/



sau filmelor în care aceştia pot fi recunoscuţi fizic. 

7.2. Prezentul regulament este disponibil în mod gratuit oricărui solicitant la standul de Informaţii
„Relaţii Clienţi” de la locul desfăşurării Evenimentului sau la recepţia magazinului Decathlon care se
ocupă de organizarea Evenimentlui. 

7.3. Prin participarea la prezentul  Eveniment, participanţii  sunt de acord să se conformeze şi  să
respecte prevederile acestui regulament.

7.4. Orice neînţelegeri  privind validitatea prezentului regulament sau rezultate din interpretarea şi
executarea  acestuia  sau  rezultate  în  urma desfăşurării  Evenimentului  vor  fi  soluţionate  pe  cale
amiabilă. În cazul în care soluţionate eventualelor litigii nu este posibilă pe cale amiabilă, părţile se
vor adresa instanţelor judecătoreşti de la sediul Organizatorului.

ORGANIZATOR

PADEL CLUB BUCURESTI

_____________ _____________


