
 
 

REGULAMENTUL Jocului 
„Batem Palma” 

 
 

Organizator 
 

Societatea PRO TV S.R.L., persoana juridica romana, avand sediul in Bucuresti, Bdul. Pache Protopopescu nr. 105, 
parter, camera 101, sector 2, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti cu nr. 
J40/24578/1992, cod unic de inregistrare 2835636, cont IBAN nr. RO06INGB 0001 0001 0309 8918, deschis la  ING 
BANK N.V Amsterdam, Sucursala Bucuresti, denumita in continuare PRO TV sau Organizatorul. 
 
Incepand cu data de 21.11.2022 jocul „Batem Palma” este disponibil pe site-ul jocbatempalma.protv.ro, oricarui 
utilizator al site-ului care doreste sa joace.  

Jocul este un element de divertisment, gratuit, dezvoltat in legatura cu emisiunea „Batem Palma”.   

Protectia datelor personale 
 

Prin participarea la joc, participantii consimt ca Organizatorul sa colecteze, sa inregistreze, sa organizeze, sa 
stocheze, sa extraga, sa consulte, sa utilizeze, sa transfere sau sa proceseze in orice alt mod, in conformitate cu 
prevederile legale aplicabile, datele personale furnizate de aceştia, cu scopul de a permite înscrierea participanților 
în joc,  si afisarea pe site a rezultatelor jocului: Nume, prenume,  adresa de e-mail, nr telefon pentru toti 
participantii la joc, bifă vârstă, bifă regulament și bifă politica cookies si confidentialitate 

Organizatorul se obliga sa respecte legislatia privind protectia datelor cu caracter personal pe Durata jocului. Astfel, 
Organizatorul se angajeaza sa pastreze confidentialitatea datelor personale ale participantilor inscrisi la prezentul 
Concurs si sa le utilizeze conform prezentului Regulament si legislatiei in vigoare.  

În conformitate cu legislatia privind protecţia datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestora, participantii 
inscrisi au urmatoarele drepturi : 
(i) dreptul de acces la datele cu caracter personal prelucrate; 
(ii) dreptul de a solicita Organizatorului rectificarea datelor cu caracter personal; 
(iii) dreptul de a solicita Organizatorului ștergerea datelor cu caracter personal atunci când acestea nu mai sunt 
necesare în scopul organizării și desfășurării Concursului; 
(iv) dreptul de a solicita Organizatorului restricționarea prelucrării; 
(v) dreptul de a solicita Organizatorului transmiterea datelor cu caracter personal care îi privesc într-un format 
structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat; 
(vi) dreptul de a se opune prelucrării, inclusive celor efectuate în scopuri de marketing; 
Participantii pot contacta Organizatorul în legătură cu oricare dintre drepturile lor mentionate mai sus sau pot inainta 
o plângere în legătură cu modul în care Organizatorul utilizeaza datele cu caracter personal printr-o la cererea scrisa 
a participantilor, datata si semnata, expediata pe adresa Organizatorului sau printr-o cerere scrisă trimisa la adresa 
de e-mail: GDPR.general@protv.ro. 
Pentru mai multe detalii despre prelucrarea si protectia datelor personale de catre PRO TV, Participantii pot consulta 
Politica de Confidentialitate a PRO TV, disponibila la adresa http://www.protv.ro/confidentialitate. 
 
PARTICIPAREA LA JOC ESTE GRATUITA. JOCUL NU ARE NICIUN FEL DE PREMIU, SUMELE DE BANI DIN JOC SUNT 
VIRTUALE. 
 
 

mailto:GDPR.general@protv.ro
http://www.protv.ro/confidentialitate


Mecanismul jocului 
Jucatorul se inscrie in joc, apasa butonul PLAY si intra automat in universul showului. 

 
Pentru a se inscrie jucatorul va trebui sa-si aleaga o porecla (“nickname”). Organizatorul isi rezerva dreptul 

de a modera poreclele alese, fiind eliminate orice porecle care contravin legilor, ordinii publice sau bunelor moravuri 
(cum ar fi dar fara a se limita la: porecle jignitoare, vulgare, defaimatoare, rasiste sau care ameninta in orice fel 
demnitatea sau integritatea morala a celorlalti participanti la joc sau a vizitatorilor site-ului protv.ro). Participantii 
care strang cea mai mare suma de bani virtuala vor fi afisati intr-un clasament pe pagina jocbatempalma.protv.ro   

 
In total sunt 24 de cutii pe care le afișăm, alaturi de cele 24 de sume aferente. Fiecare cutie are asignata o suma din 
cele afisate.  

 
.Jucatorul trebuie sa-si aleaga 1 cutie. E cutia cu care ramane Jucatorul pana la finalul jocului – doar daca nu accepta 
oferta bancii  
 
Etapele jocului – sunt compuse din etape de eliminare/deschidere cutii, succedate de ofertele bancii. In fiecare etapa 
jucatorul trebuie sa elimine anumite cutii/sume din joc si dupa fiecare etapa “banca/calculatorul” genereaza o 
oferta/suma pe care o propune jucatorului. Dupa fiecare etapa, la fiecare oferta a bancii Jucatorul poate parcurge 
urmatoarele scenarii. 
 

A) ACCEPTA OFERTA/BATE PALMA cu banca  si ramane cu banii/suma ofertata. Jucatorul poate deschide cutia 
proprie, pentru a vedea ce a pierdut. END OF GAME. La final, suma de bani cu care jucatorul incheie jocul 
reprezinta punctajul sau, care este afisat pe site, intr-un clasament care va fi saptamanal. 

B) REFUZA OFERTA BANCII si avanseaza in etapa urmatoare. 
C) *doar dupa oferta bancii 7: daca refuza oferta bancii, Jucatorul deschide cutia proprie si pierde oferta bancii. 

Jucatorul are optiunea de a deschide ultima cutie inchisa pentru a vedea ce suma se afla acolo sau poate sa 
deschida direct cutia sa pentru a vedea castigul final. La final, suma de bani cu care jucatorul incheie jocul 
reprezinta punctajul sau, care este afisat pe site, intr-un clasament care va fi resetat saptamanal. 
 

 Misiunea jucătorului: să elimine din joc cât mai multe sume mici pentru a spori șansele de a ramane pana la final 
cu sumele mari. (Acest lucru îi influențează șansele de a deveni bogat în două moduri: ofertele Băncii după fiecare 
rundă va crește (deoarece acestea sunt construite pe sumele încă în joc) și șansa de a avea în propria cutie o „avere” 
ar putea deveni o certitudine la un moment dat) 

 
Jocul va beneficia de CLASAMENT, in care vor fi afisati top 20 jucatori , cu nicknameurile acestora si sumele cumulate. 
Clasamentul se va reseta saptamanal.   

 
PENTRU EVITAREA ORICARUI DUBIU, PRIN PARTICIPAREA LA JOC USERII NU VOR CASTIGA NICIUN PREMIU  
INDIFERENT DE REZULTATELE (SUMELE DE „BANI”) AVUTE SI DE POZITIA OBTINUTA IN CLASAMENTUL 
SAPTAMANAL. 
 
Organizatorul jocului nu are nicio raspundere si nu va putea fi implicat in litigii legate de corectitudinea datelor 
personale trimise de catre participanti. 
Organizatorul nu va putea fi tras la raspundere pentru suspendarea sau incetarea jocului in orice stadiu. 
Pentru aducerea la cunostinta publicului, Regulamentul va fi disponibil gratuit oricarui solicitant pe site-ul protv.ro 
incepand cu data de _21.11.2022. 
Participarea la acest joc implica obligativitatea respectarii prevederilor prezentului regulament. 
Participantii nu vor fi obligati la plata vreunor sume catre Organizator in legatura cu jocul sau la suportarea altor 
costuri decat cele inerente serviciilor de Internet sau altor servicii contractate de acestia care le permite sa acceseze 
pagina de internet relevanta pentru inscrierea in joc sau in legatura cu jocul. 
Organizatorul isi rezerva dreptul de a inceta prezentul joc, in orice moment si in orice etapa. 
Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica prezentul regulament. 
Participantul declara in mod expres ca a citit si inteles regulamentul si accepta termenii si conditiile acestuia. 
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