Îți mulțumim anticipat pentru respectarea și acceptarea
acestor reguli și te asigurăm că au fost create
pentru ca tu și toți ceilalți participanți să vă jucați
în camerele de evadare INSIDE ROOMS
în condiții de deplină siguranță și corectitudine.

Consimțământ pentru rezervări și jocuri în camerele de evadare
INSIDE ROOMS
Declarația de aprobare pentru colectarea și procesarea datelor personale

I. Între beneficiarul rezervării subiect si Subscrisa, SC INSIDE ROOMS SRL-D, telefon
0769322733, e-mail: contact@insiderooms.ro, înregistrată la Oficiul Registrul Comerțului sub
numărul J40/5552/2015, CUI 34478493, în calitate de beneficiar a intervenit următoarea
declarație de consimțământ:

II. Obiectul consimțământului
Prezentul consimțământ aprobă colectarea și procesarea de către beneficiar a datelor personale
ale subiectului

III. Datele colectate
Datele colectate de la subiect sunt următoarele:
•
Adresa de e-mail: pentru transmiterea de comunicări, informații, contract, factură,
notificări, informări
•
Nr. de Telefon: pentru transmiterea de comunicări, notificări de întârziere, oferte,
informări
•
Nume, prenume: pentru adresare și contact
•
Poză de grup

IV. Scopul în care va fi utilizat consimțământul
Datele care fac obiectul prezentei vor fi utilizate strict în următoarele scopuri:
•
Realizarea unui cont pe platforma proprie a site-ului web www.insiderooms.ro
•
Publicarea pe Internet a faptului că subiectul a utilizat serviciile companiei, a
descrierii acestora.
•
Transmiterea prin SMS de notificări
•
Efectuarea de apeluri de prezentare a ofertelor/serviciilor/produselor companiei
•
Publicare în panoul portofoliu de clienți aflat in incinta companiei
•
Menționarea în videoclipurile, imaginile, ofertele și cataloagele tipărite de prezentare
ale companiei
Postarea pozelor se va efectua în următoarele locații:
•
Siteul web
•
Pagina de Facebook
•
Pagina de Trip Advisor
•
Pagina de Google+ din Matei Basarab nr 48, corp A

V. Drepturile subiectului
Subiectul este protejat de către Regulamentul General pentru Protecția Datelor cu caracter
personal nr. 679/2016 poate interveni când dorește și poate solicita:
•
informarea și consultarea informațiilor vizate
•
actualizarea informațiilor vizate
•
ștergerea informațiilor vizate
•
restricționarea și opunerea în prelucrarea informațiilor vizate

VI. Valabilitate
Prezentul consimțământ este valabil pentru o perioadă nelimitata sau până la retragerea sa.

VII. Declarație:
Subiectul, rezervând camera de joc își exprimă consimțământul in favoarea beneficiarului cu privire
la utilizarea (neremunerată) a imaginilor fotografice ale persoanei sale în scopurile descrise mai
sus. Utilizarea imaginilor fotografice în alte scopuri decât cele descrise mai sus sau pentru
comercializarea prin transferul imaginilor către alți terți decât cei menționați este strict interzisă.

Termeni și condiții pentru rezervări și jocuri în camerele de evadare
INSIDE ROOMS
I. Rezervari
1.1 Singura modalitate de a putea beneficia de serviciile oferite de Inside Rooms este printr-o
rezervare valida.
1.2 Rezervarile se pot face atat telefonic la nr. 0769322733 cat si prin intermediul site-ului
www.insiderooms.ro la sectiunea rezervari.
1.3 Rezervarea este considerata valida in momentul in care ati primit e-mailul de confirmare. Va
rugam sa verificati atat inbox-ul cat si folder-ul de spam/trash/junk e-mail. Daca nu primiti email de
confirmare, rezervarea nu este valabila si va rugam sa ne apelati la numarul de telefon
0769322733.
1.4 Pentru a anula o rezervare, va rugam sa ne contactati telefonic sau prin email indata ce doriti
anularea, cu o zi sau cel putin 4 ore inainte de inceperea jocului.
Rezervarea implica automat acceptul din partea dumneavoastra (si a celorlalti participanti) a
acestor termeni si conditii cat si colectarea/procesarea datelor personale.

II. Reguli in incinta Inside Rooms
2.1 Accesul in incinta Inside Rooms este strict interzis persoanelor aflate sub influenta sau in
posesia bauturilor alcoolice sau a stupefiantelor. Accesul in incinta cu orice fel de arma este
interzis. Personalul Inside Rooms are libertatea de a refuza accesul clientilor care se comporta
agresiv sau neadecvat in salile de joc si pot intrerupe oricand jocul de room escape fara
rambursarea contravalorii acestuia.
2.2 Minorii sub 13 ani trebuie insotiti permanent de catre un adult si vor fi sub raspunderea directa
a acestuia. Participantii trebuie sa nu sufere de tulburari comportamentale/ autism/ ADHD/. Daca
sufera de aceste tulburari, pot intra si participa la joc doar in prezenta unui adult, de preferinta unul
dintre parinti, psihologul, terapeutul sau educatorul. Inside Rooms nu isi asuma nici o
responsabilitate asupra eventualelor afectiuni pe care jocul le poate provoca ulterior.
2.3 Pentru minorii neinsotiti in joc de cel putin un adult este raspunzatoare persoana care a
efectuat rezervarea si/sau i-a adus in locatia INSIDE ROOMS. Aceasta este raspunzatoare pentru
buna purtare a acestora (limbaj folosit/atitudine, actiuni intreprinse de minori) atat in timpul jocului
cat si in afara jocului (respectiv incinta INSIDE ROOMS: receptie, holuri, camere de asteptare,
toalete, curte). Personalul INSIDE ROOMS poate intrerupe oricand jocul in cazul in care observa
nerespectari ale termenilor/conditiilor/sigurantei, fara rambursarea contravalorii jocului.
2.4 Persoanelor care sufera de claustrofobie, boli de inima, atacuri de panica, astm si / sau
epilepsie nu le este recomandat jocul. Incinta poate contine elemente cu impact vizual sau lumini
ce pot declansa astfel de afectiuni. In cazul in care un participant aflat într-una dintre aceste
condiții hotărăște să participe la joc, o face pe propria răspundere.
2.5 PARTICIPANTII INTRA IN CAMERE PE PROPRIA LOR RASPUNDERE. Persoana care face
rezervarea (atat telefonic cat si on-line) isi asuma responsabilitatea informarii celorlalti participanti
asupra termenilor si conditiilor noastre. Desi noi vom face tot posibilul pentru a asigura buna
desfasurare a jocului si pentru a reduce la minimum riscurile unor accidentari, participantii intra in
incinta InsideRooms pe propria lor raspundere. In cazul in care un participant aflat intr-una dintre
conditiile mentionate mai sus hotaraste sa participe la joc, o face pe propria raspundere iar in
aceasta situatie Inside Rooms nu isi asuma nicio raspundere pentru comportamentul participantilor

si eventualele vatamari de natura fizica sau psihica suferite de acestia. Daca pe parcursul jocului in
camera de evadare o persoana doreste intreruperea acestuia, organizatorii vor descuia usa.
2.6 Fumatul este permis doar in locurile special amenajate si indicate prin marcaje cu pancarte cu
„Loc pentru Fumat”.
2.7 Participantilor le este interzisa interactionarea fizica sau obstructionarea in orice fel a
camerelor de luat vederi.
2.8 Bunurile personale, precum telefoane mobile, chei, genti, ghiozdane, carti, laptopuri, alimente,
bauturi, diverse vor fi lasate in vestiarele cu lacat, special amenajate pentru participanti.

lll. Desfasurarea jocului
3.1 Participantilor li se va face o scurta introducere privind regulile jocului. Obiectele marcate cu
simbolul „Nu atingeti” (o mana sub semnul interzis) nu contin indicii si nu trebuie atinse.
3.2 Participantii inteleg si accepta faptul ca pe durata jocului vor fi incuiati fizic intr-o camera pentru
maximum 60 de minute ce se va deschide numai prin rezolvarea jocului, sau prin apasarea
butonului de urgenta, in situatii speciale. In situatia in care siguranta jucatorilor este amenintata,
organizatorul va deschide de urgenta usa.
3.3 Pentru rezolvarea puzzle-urilor participantii trebuie sa-si foloseasca imaginatia,inteligenta
logica si intuitia. Folosirea fortei nu este recomandata in nici o situatie. Participantii vor suporta
integral costurile oricaror obiecte deteriorate prin folosirea necorespunzatoare a acestora, sau
orice dauna adusa camerei.
3.4 Deasemenea participantii inteleg si accepta faptul ca pe durata jocului de room escape si pe
pentru buna desfasurare a acestuia vor fi urmariti cu camera de supraveghere aflata in interiorul
camerei. Utilizarea camerelor de supraveghere este necesara bunei functionari a jocului, in scopul
de a furniza indiciile suplimentare potrivite daca echipa se blocheaza si cere ajutor prin intermediul
butonului pus la dispozitie in camera. Organizatorii nu vor realiza capturi foto sau video in nici un
moment al jocului.
3.5 Participantii inteleg si accepta confidentialitatea scenariului, indiciilor si puzzle-urilor si tuturor
celorlalte elemente ale jocului. Nici unul dintre aceste elemente nu va fi facut public de catre
participanti. Inregistrarea video sau fotografierea in interiorul camerei de joc este strict interzisa. In
caz de nerespectare a acestor reguli, jocul va fi intrerupt imediat de catre organizatori, fara
rambursarea contravalorii acestuia.

lV. Date personale
4.1 Inside Rooms se angajeaza in pastrarea confidentialitatii datelor introduse de catre persoana
care rezerva un joc. Nu se vor dezvalui catre parti terte adrese de mail, nume sau numere de
telefon fara aprobarea prealabila in scris a participantilor.

lV. Diverse.
5.1 Pentru petreceri de aniversari si teambuildinguri se achita avans pentru rezervarea jocurilor, iar
suma nu se restituie in cazul anularii sau neprezentarii la rezervare.
Iti multumim pentru citirea si acceptarea acestor reguli. Te asteptam cu drag!
Echipa Inside Rooms
SC Inside Rooms SRL-D
CUI 34478493
Reg. Com. J40/5552/2015
Sediu social: strada Matei Basarab, nr 48, corp A, sector 3, Bucuresti
www.insiderooms.ro

