
 

 
 

ADMIRAL NBS iti rasplateste fidelitatea 
REGULAMENT 

 
 

I. SISTEMUL DE FIDELIZARE "ADMIRAL NBS"  
 
 

1. Descrierea generala a sistemului "NBS" 
Sistemul NBS este un program informatic de fidelizare operat de către ADMIRAL LEISURE SRL, cu sediul 
social in Otopeni, Calea Bucurestilor Nr.275-277, Jud. Ilfov, inregistrata la Registrul Comertului sub 
Nr.J23/4225/2017, C.U.I 38078686, Operator de date cu caracter personal Nr. 38390/2017, reprezentata 
legal de domnul Valentin-Adrian GEORGESCU in calitate de administrator. 
La acest sistem de fidelizare participa toate echipamentele de joc ce opereaza in LEI, din toate locatiile 
organizatorului Admiral Leisure dotate cu acest sistem, mai puţin echipamentele de joc ce opereaza in 
valuta.  
Compania își rezervă dreptul să extindă sau să schimbe numărul locatiilor participante în orice 
moment.  
 
Sistemul de promovare NBS este deschis participarii tuturor persoanelor fizice majore, cetateni romani 
si/sau straini, indiferent de domiciliul acestora, care au implinit varsta de 18 ani.  
Fiecare client inregistrat in sistemul de fidelizare are dreptul la un singur cont de jucator. 
Toti participantii inscrisi in sistemul informatic de fidelizare NBS, au obligatia sa respecte termenii si 
conditiile Regulamentului, care implica cunoasterea si acceptarea acestora integrala, expresa si neechivoca 
de catre participanti a prezentului Regulament, conditii si prevederi pe care le accepta in mod expres, fara 
a da o declaratie separata in acest sens. 
 
Daca sunt identificate persoane care au influentat sau care au facilitat acumularea de puncte in sistemul de 
fidelizare NBS prin frauda, fals, mijloace dolosive sau incalcand prevederile prezentului Regulament, 
Organizatorul are dreptul de a bloca si/sau anula contul de jucator, de a cere restituirea premiilor castigate 
si de a urmari in instanta respectivele persoane, atat prin actiuni civile, cat si prin plangeri penale, in 
vederea recuperarii prejudiciilor cauzate. 
 

ADMIRAL LEISURE SRL își rezervă dreptul de a bloca conturile Jucătorilor  și de a reține câștigurile 
obținute, tuturor clientilor care abuzeaza de bonusurile sau promotiile oferite. 
Utilizarea bonusurilor si promotiilor obtinute de alti clienti inregistrati in sistem este STRICT 
INTERZISA! 
  
ADMIRAL LEISURE SRL isi rezerva dreptul de a suspenda temporar sau definitiv (pana la data solutionarii 
prejudiciului) contul de client din sistemul "NBS" tuturor clienţilor care aduc prejudicii societatii 
organizatoare. In cazul neachitarii, contul de client va fi anulat. 
Modificarea sau suspendarea programului de fidelizare nu da dreptul niciunui client sa ridice o pretentie 
baneasca sau de orice alta natura la adresa ADMIRAL LEISURE SRL 
 



 

2.Inregistrarea in programul de fidelizare 
Sistemul NBS este un sistem informatic ce permite acordarea creditelor bonus doar pentru clienţii 
inregistrati in sistem, in baza identificarii parametrilor biometrici (recunoastere faciala si amprenta). 
Clientul se poate inregistra in sistemul NBS la casieria locaţiei, completând formularul de Înregistrare 
disponibil in toate locaţiile participante si prezentând un act de identitate valabil casierului.  
Inregistrarea consta in completarea unui formular cu datele de identificare ale clientului. 

 Nume si Prenume,  

 Sex,  

 Nationalitate,  

 Data naşterii,  

 Adresa domiciliu/resedinta,  

 Adresa de posta electronica (optional),  

 Numar de telefon de contact (optional),  

 Acordul pentru primirea de de newsletter/e şi alte comunicări comerciale pentru promovarea 
produselor in scopuri de marketing, prin utilizarea mijloacelor de comunicare, respectiv email, sms, 
apel telefonic, notificări prin aplicaţii mobile, 

 Serie si număr act de identitate,  

 Data de expirare a actului de identitate,  

 Orasul in care a fost emis documentul de identitate. 

 Acordul pentru identificarea parametrilor biometrici 
 

Actul de identitate valabil impreuna cu formularul de inscriere completat si semnat se prezintă casierului in 
vederea verificării si inregistrării in sistem a tuturor datelor furnizate de client.  
Pentru verificarea informaţiilor furnizate de client la inregistrare, operatorul va solicita documentul de 
identitate In original. In cazul preschimbării documentului de identitate, va rugam sa va adresaţi 
personalului din locatie pentru a actualiza datele personale furnizate la momentul inregistrarii.  
 
Pe parcursul procesului de inregistrare, clientul trebuie sa furnizeze, prin intermediul cititorului de 
amprenta, minim 4 amprente, cate doua de la fiecare mana. In acest fel, accesarea contului nu este 
afectata in cazul unei accidentari la unul dintre degete. 
 
La sfarsitul procesului de inregistrare, identificare clientul in NBS se face printr-un numar unic, alocat in 
mod automat de catre sistemul informatic. 
Nu se reţin si nu se inregistreaza in sistem date pe care clientul nu le-a menţionat pe formularul de 
inscriere. 
 
Dupa inscrierea in sistemul de fidelizare, jucatorul va avea posibilitatea sa isi deschida sesiunea de joc la 
echipamentele din locatie, utilizand cititorul de amprenta instalat pe fiecare echipament.  
Se considera prejudiciu si atrage dupa sine suspendarea definitiva a contului de joc, deschiderea unei 
sesiuni de joc pe un echipament folosit de un alt jucator. 
 
3. Participarea în programul de fidelizare 
Participarea in cadrul sistemului de fidelizare NBS este disponibila tuturor clienţilor, care s-au inregistrat si 
semnat formularul tipizat de inregistrare, disponibil gratuit la casieria sălii de joc. 



 

 
Tichetul de identificare este nominal, iar folosirea acestuia de catre alte persoane sau la echipamente la care joaca 
alti clienti, este strict interzisa si atrage dupa sine anularea punctelor acumulate si blocarea definitiva a contului 
de jucator.  

 
Jucatorul trebuie sa utilizeze una din amprentele inregistrate, plasand degetul pe cititorul de amprente al 
echipamentului de joc, pentru a deschide sesiunea de joc.   
In momentul in care sistemul a identificat jucatorul, pe afisajul PTM situat in zona cititorului de amprente, 
apare numarul de identificare al jucatorului. 
Din acest moment, sistemul NBS va monitoriza activitatea clientului inregistrat si in momentul in care 
acesta se califica la cel putin una dintre promotii, bonusul este acordat, iar jucatorul este avertizat vizual si 
acustic. 
Transferul bonusului in pozitia credit se face prin plasarea degetului pe cititorul de amprenta.  
Actualizarea contului de joc se efectueaza in mod automat, la un interval de 15 minute. In cazul in care 
clientul paraseste locatia inainte de actualizarea automata a contului, la urmatoarea vizita acesta va fi 
avertizat vizual si acustic, dupa deschiderea sesiunii de joc. Cititorul de amprenta va indica o lumina 
intermitenta galbena si va emite un mesaj acustic de felicitare. 
 
4. Promotii acordate in baza punctelor bonus 
Creditele bonus sunt acordate de către sistem in mod automat, conform promoţiilor disponibile si 
enumerate in prezentul regulament, dupa ce clientul s-a indentficat in baza parametrilor biometrici.  
 
 

a) INREGISTRARE 
Toti clientii, inregistrati in sistemul de fidelizare NBS, beneficieaza de un bonus in valoare de 100,00 
lei. Bonusul se acceseaza la echipamentul de joc, prin plasarea amprentei pe cititor. 

 *acest bonus poate fi accesat o singura data.  
 

b) CASHBACK 
Se acorda clientilor inregistrati, care au deschis o sesiune de joc, pentru sumele jucate si pierdute, 
astfel: 

Conditie obligatorie: Miza medie de joc pe perioada promotiei trebuie sa fie  2,00 lei 
La atingerea limitei de 400,00 lei bani jucati si pierduti se acorda un bonus in valoare de 20,00 lei 
(5%) 
La atingerea limitei de 3.000,00 lei bani jucati si pierduti se acorda un bonus in valoare de 150,00 lei 
(5%) 
 
Castigurile obtinute in urma participarii la joc, sunt contorizate si se scad din suma banilor jucati si 
pierduti, astfel incat creditele bonus se acorda de fiecare data cand sunt indeplinite cele 2 conditii, 
respectiv atingerea unuia dintre pragurile de mai sus si media mizelor jucate este egala sau mai 
mare de 2 lei. 
Bonusul acestei promotii se poate acordata de mai multe ori intr-o zi de lucru. 
*bonusurile sunt incasabile doar dupa ce acestea au fost rulate o data cu exceptia jocurilor de 
ruleta, unde acestea nu pot fi rulate 
 



 

c) ZI DE NASTERE  
Orice client inregistrat, primeste 100,00 lei bonus, pentru ziua de nastere, acesta putand fi 
revendicat intr-un interval de 5 zile (cu 2 zile inainte si 2 zile dupa data nasterii).  
Bonusul nerevendicat expira la doua zile dupa data nasterii.  
Bonusul se revendica la echipamentul de joc, plasand amprenta pe cititor. 
*bonusurile sunt incasabile doar dupa ce acestea au fost rulate o data cu exceptia jocurilor de 
ruleta, unde acestea nu pot fi rulate 

 
d) COLECTEAZA SIMBOLURILE NOROCOASE (nu participa jocurile de ruleta) 

Promotia este activata de catre clientii inregistrati in NBS, plasand degetul pe cititorul de amprente 
de la Promo Tower.  
Dupa activarea promotiei, clientul trebuie sa colecteze patru simboluri, intr-o perioada de maxim 
30 de zile, pentru a putea revendica bonusul acestei promotii.  Simbolurile sunt descrise in tabelul 
de mai jos si afisate pe Promo Tower.  
In functie de miza jucata intr-o zi de lucru, clientii pot colecta doar un simbol din cele trei 
disponibile. Simbolul colectat poate fi vizualizat de catre client pe PTM sau Promo Tower, incepand 
cu urmatoarea zi, la prima deschidere a sesiunii de joc. 
Dupa ce au fost colectate cele 4 simboluri, pe PTM este afisat mesajul „TAKE YOUR WIN“. In acest 
moment, jucatorul trebuie sa plaseze degetul pe cititorul de la PromoTower pentru a revendica 
bonusul, acesta fiind calculat astfel: 
- Bonus de start la prima activare 25,00 lei, iar ulterior 1% din miza totala jucata peste pragurile 

din tabelul de mai jos, dar nu mai mult de 200,00 lei. 
 

- Valoarea simbolurilor: 

Simbol Valoare bonus Miza jucata / zi 

Cireasa 5,00 lei  2.000,00 lei 

Pepene 15,00 lei  6.000,00 lei 

„7“ 70,00 lei  30.000,00 lei 

Valoarea simbolurilor este diferita, iar la finalul colectarii, acestea se insumeaza si cu bonusul de 
start. Bonusul se revendica prin plasarea degetului pe cititor, iar din acest moment, sistemul NBS 
activeaza o noua perioada de maxim 30 zile pentru o noua perioada de colectare a simbolurilor. 

*bonusurile sunt incasabile doar dupa ce acestea au fost rulate o data, cu exceptia jocurilor de 
ruleta, unde acestea nu pot fi rulate 

 
In orice moment, jucatorul poate verifica la Promo Tower, cate zile mai are disponibile pentru 
colectarea simbolurilor. 

 
Promotia este valabila 30 de zile de la activare, iar simbolurile pot fi colectate cate unul pe zi, timp 
de 4 zile la rand sau oricand in perioada de activare a promotiei. Dupa ce toate simbolurile au fost 
colectate, promotia ia sfarsit si incepe o alta promotie de colectare simboluri cu valabilitate de 30 
de zile. 

 
Exemplu:  



 

La prima vizita in locatie clientul activeaza promotia la Promo Tower, unde este informat ca 
promotia este activa pentru 30 de zile, are un bonus de 25 de lei, care va putea fi accesat dupa completarea 
casutelor libere, cu simbolurile norocoase. La aceasta vizita, clientul joaca o miza de cel putin 6.000,00 lei. 

La urmatoarea vizita in locatie, dar nu mai devreme de urmatoarea zi, plasand degetul pe cititorul 
de amprenta de la PromoTower, sau la PTM-ul echipamentului de joc,  clientul va fi informat ca a colectat 
un simbol „Pepene“, conform tabelului. Participa la joc in continuare si inregistreaza o miza de cel putin 
30.000,00 lei.  

Incepand cu a 3-a zi clientul poate verifica la PromoTower sau la PTM-ul echipamentului de joc 
faptul ca a mai obtinut un simbol „7“ conform tabelului. Clientul decide sa continue jocul si efectueaza o 
miza totala de 2.000,00 lei. 

Incepand cu a 4-a zi clientul poate poate verifica la PromoTower sau la PTM-ul echipamentului de 
joc faptul ca a mai obtinut un simbol „Cireasa“ conform tabelului. Clientul decide sa continue jocul si in a 4-
a zi, efectuand o miza totala de 2.000,00 lei. 

Din a 5-a zi, clientul va observa la PTM-ul echipamentelor de joc, dupa deschiderea sesiunii, ca a 
colectat si al 4-lea simbol „Cireasa“ iar PTM-ul afiseaza mesajul „TAKE YOUR WIN“. Pentru a revendica 
bonusul, clientul plaseaza degetul pe cititorul PromoTower-ului si colecteaza bonusul: 

    25,00 - bonus de start 
+ 15,00 lei – „Pepene“ 
+ „7“ – 70,00 lei 
+ 5,00 lei (Cireasa) 
+ 5,00 lei (Cireasa) 
Total bonus = 120,00 lei 
*bonusurile sunt incasabile doar dupa ce acestea au fost rulate o data cu exceptia jocurilor de 
ruleta, unde acestea nu pot fi rulate 

 
e) X-TRA WIN 
Pentru fiecare castig obtinut in urma participarii la joc, se vor acorda tichete bonus conform grilei de 
mai jos: 

- 67.000-70.000 lei – se va acorda un bonus cu valoare de 1.000 lei * 
- 70.001-80.000 lei – se va acorda un bonus cu valoare de 3.000 lei* 
- 80.001-90.000 lei – se va acorda un bonus cu valoare de 5.000 lei* 
- 90.001-100.000 lei – se va acorda un bonus cu valoare de 7.000 lei* 
- >100.001 lei – se va acorda un bonus cu valoare de 10.000 lei* 
*bonusurile sunt incasabile doar dupa ce acestea au fost rulate o data, exceptie jocurile de ruleta 
Se considera prejudiciu si atrage dupa sine suspendarea definitiva a contului de joc, incercarea de 
rulare a bonusurilor la jocurile de ruleta. 
 

Bonusurile aferente castigurilor conform grilei de mai sus, se acorda de luni pana vineri in intervalul orar 
9:00 - 18:00. Bonusurile pentru castigurile obtinute in afara perioadei mentionate, inclusiv in weekend, vor 
fi acordate in prima zi lucratoare. 
 
Aceste tickete bonus sunt neincasabile si pot fi utilizate la orice echipament de joc din incinta salii de joc in 
care au fost emise si in care se desfasoara programul "Admiral NBS iti rasplateste fidelitatea“, dar nu 
concomitent. Bonusul se acorda de catre personalul salii de joc, doar dupa semnarea procesului verbal 
incheiat cu ocazia retinerii impozitului, aferent castigului obtinut, conform legislatiei in vigoare.            



 

Bonusurile obtinute din promotia X-TRA WIN au valabilitate de 24 ore de la data accesarii. 
 
 II. Durata si zona de desfasurare „Admiral NBS“ 
Programul de fidelizare „ADMIRAL NBS“ se desfasoara pe perioada 01.07.2020-31.12.2021, in salile de joc 
ADMIRAL din Bucuresti si Ilfov si va fi denumita in continuare programul de fidelizare.  
 
La prezentul program de fidelizare participa persoanele fizice care in perioada de desfasurare al 
programului, joaca la echipamentele de joc aflate in oricare dintre salile de joc participante si care au 
implinit varsta de 18 ani.  
 

Salile de joc care participa la aceasta Actiune de Promovare sunt urmatoarele: 
o BUCURESTI, Calea "13 Septembrie" nr. 118-120, bl. 60-62, parter, Sector 5  
o BUCURESTI, B-dul Regina Maria nr. 51, parter, Sector 4  
o BUCURESTI, Str. Ion Campineanu nr. 29 bl. 6,sc. A-B, parter si Str. Brezoianu Ion Actor nr. 40-42, Sector 1 
o BUCURESTI, Str. Grigore Alexandrescu nr. 1, bl. D7, parter, Sector 1 
o BUCURESTI, Str. Alexandru Serbanescu nr. 3-5, Sector 1  
o BUCURESTI, B-dul Aerogarii nr. 2-8, bl. II/1, parter, Sector 1  
o BUCURESTI, Calea Grivitei, nr. 397, parter, sector 1 
o BUCURESTI, B-dul Ion Mihalache nr. 94, Sector  1  
o BUCURESTI , B-dul Dimitrie Cantemir nr. 2B, bl. P1, parter, Sector 4  
o BUCURESTI, Piata Mihai Kogalniceanu  nr. 3, Sector 5  
 

 
            III.  PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 
Societatea este operator de date cu caracter personal și prelucrează datele biometrice (imaginea) ale 
tuturor clienților care participă la jocurile de noroc organizate de Societate. Scopul acestei prelucrări este 
indeplinirea cerintelor legale pentru desfasurarea activității de jocuri de noroc. Temeiul legal în baza căruia  
Societatea prelucrează aceste date este art. 6 alin. (1)  lit.c) din Regulamentul UE 216/679 Privind protectia 

datelor cu caracter personal si art. 16 din Capitolul II al ANEXEI nr. 1 la Normele Metodologice din 2012 de 
aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor.  
 
Societatea este operator de date cu caracter personal și prelucrează datele biometrice ale clienților care 
participă la jocurile de noroc organizate de Societate. Sistemul NBS este un sistem informatic ce permite 
acordarea de bonusuri doar pentru clienţii inregistrati in sistem, in baza identificarii parametrilor biometrici 
(recunoastere faciala si amprenta). Prin completarea formularului de inregistrare, clientul isi da in mod 
expres acordul pentru a i se prelucra datele biometrice in vederea acordarii creditelor bonus si participarii 
la promotiile existente. In cazul in care clientul nu doreste prelucrarea datelor biometrice, atunci acesta 
are posibilitatea de a participa la joc, fara a fi inregistarat, prin introducerea bancnotelor in echipamentul 
de joc, fara preluncrarea datelor biometrice si fara a beneficia de promotiile si bonusurile existente. 
 
Societatea prelucrează următoarele date cu caracter personal, numele și prenumele, codul numeric 
personal, seria și numărul actului de identitate, semnatura în cazul în care clienții Societății câștigă premii 
pentru care se retin impozite la sursa. Scopul acestei prelucrări este indeplinirea prevederilor legale 
referitoare la impozitele retinute la sursa. Temeiul legal în baza căruia Societatea prelucrează aceste date 
este art. 73 alin. 1 din Codul de procedură fiscală. 
 



 

Datele cu caracter personal prelucrate și evidențiate în documentele întocmite la momentul plății premiilor 
reprezentate de câștiguri din jocuri de noroc, jackpot sau premii pentru actiunile de promovare organizate 
care se situează peste suma neimpozabilă stabilită prin prevederile Codului Fiscal și pentru care există 
obligația reținerii impozitului la sursă vor fi stocate în conformitate cu prevederile legale aplicabile pentru 
păstrarea acestor date, respectiv 5 ani cu începere de la data încheierii exercițiului financiar în cursul căruia 
au fost întocmite. La expirarea termenelor de prelucrare/stocare, stabilite, după caz, de operator sau de 
dispozițiile legale, datele cu caracter personal vor fi șterse, distruse sau transformate în date anonime în 
măsura în care urmează a fi prelucrate în continuare în scopuri statistice, de cercetare istorică sau 
științifică. 
 
Clienții, în calitate de persoane vizate, au, conform prevederilor Regulamentului UE 2016/679 al 
Parlamentului European și a Consiliului, aplicabil în România începând cu data de 25 mai 2018, 
următoarele drepturi: dreptul la informare (art. 12), dreptul de acces la date (art. 15), dreptul la 
rectificarea datelor (art. 16), dreptul la ștergerea datelor (dreptul de a fi uitat – art. 17), dreptul la 
restricționarea prelucrării (art. 18), dreptul la portabilitatea datelor (art. 20) și dreptul la opoziție (art. 21), 
dreptul de a face plângere la autoritatea de supraveghere (art. 13 alin. 2 lit. d). 
 
         IV.GENERALITATI 
ADMIRAL LEISURE SRL nu este răspunzător pentru plata taxelor, impozitelor sau a altor obligaţii fiscale 
legate de produsele obtinute de către client, ca urmare a participării in programul de fidelizare NBS. 
In situatia apariţiei unor defecţiuni tehnice cum ar fi, absenta conexiunii de date intre aparat si serverul 
local sau intre serverul local si serverul central, cititorul nu citeşte amprenta, promotiile nu pot fi accesate. 
Bonusurile revendicate de către orice client, in cadrul programului "Admiral NBS iti rasplateste fidelitatea", 
nu pot fi incasate in bani. 
Prezentul regulament este disponibil gratuit si este afişat la loc vizibil in incinta sălilor de joc in care se 
desfasoara programul " Admiral NBS iti rasplateste fidelitatea ".   
 

 
           CONDUCEREA 


