Traducere din limba engleză
CONCURSUL ENDGAME
REGULAMENT OFICIAL, TERMENI ŞI CONDIŢII
VERSIUNE: Romania
Regulamentul oficial al concursului Endgame, termeni şi condiţii
Prin participarea dvs. la orice parte a concursului Endgame („Concursul”), acceptaţi şi conveniţi
că sunteţi supus, obligat şi că veţi respecta în toate privinţele aceste Reguli Oficiale, Termeni şi
Condiţii („Regulamentul Oficial”). Vă revine responsabilitatea de a cunoaşte Regulamentul
Oficial pe întreaga Perioadă a Concursului (aşa cum este definită mai jos). Regulamentul Oficial
va putea fi consultat pe www.endgamerules.com („Site-ul oficial”) pe întreaga Perioadă a
Concursului.
Trebuie să respectaţi acest Regulament Oficial pentru a rămâne eligibil ca să câştigaţi Concursul.
Orice încălcare, tentativă de încălcare sau nerespectare a acestui Regulament Oficial sau oricărei
legi, reguli sau reglementări aplicabile (inclusiv, fără limitare la legislaţia în materie de
confidenţialitate sau de securitate informatică sau termenii şi condiţiile oricărei licenţe pentru
software sau de alt tip) („Legislaţia Aplicabilă”) riscă să vă descalifice din Concurs şi să vă
atragă răspunderea în conformitate cu acea Legislaţie Aplicabilă.
Norocul nu intervine în acest Concurs.
ÎNREGISTRARE
Romanul Endgame: The Calling (Convocarea) este despre căutarea unei chei ascunse. Concursul
constă în numeroase enigme şi indiciile aferente, iar versiunea tipărită şi cea electronică a
romanului („Cartea”) conţin câteva dintre indiciile şi enigmele care vor fi utilizate în Etapa 1
(aşa cum este definită mai jos) a Concursului. Înainte de a participa la Concurs, participanţii
trebuie să se înregistreze în Concurs pe site-ul www.keplerfuturistics.com şi să ofere toate
informaţiile solicitate pentru înregistrarea la Concurs. Condiţiile pentru a participa la Concurs
sunt (i) Cartea; (ii) accesul şi utilizarea internetului; şi (iii) un cont de internet Google standard.
Evoluţia dumneavoastră în concurs va fi urmărită de Third Floor Fun, LLC („Sponsorul”) şi veţi
primi un website pe care puteţi accesa anumite informaţii privind evoluţia dumneavoastră în
Concurs. Pentru a accesa acele informaţii, trebuie să vă înregistraţi în contul dumneavoastră de
internet Google.
Achiziţiile efectuate în legătură cu aplicaţiile pentru dispozitive mobile în legătură cu Cartea nu
îi vor ajuta pe participanţi să progreseze în Concurs. Nu vi se solicită să descărcaţi, să utilizaţi
sau să jucaţi jocurile oferite de aplicaţiile pentru dispozitive mobile legate de Carte pentru a
participa sau a câştiga Concursul.
Regulile de joc
Concursul este oferit de către Sponsor. HarperCollins Publishers L.L.C. („Editorul American”)
nu este şi niciun alt editor din nicio altă jurisdicţie (numiţi „Editorii”, în mod colectiv împreună
cu Editorul American) nu este participant, sponsor sau adinistrator şi nu este în niciun fel
răspunzător pentru desfăşurarea Concursului.
Indiciile din carte pot fi utile pentru a rezolva enigmele din Carte. Indiciile din Carte vă pot
trimite către alte enigme care nu se află în Carte; indiciile pot fi textuale, vizuale, coduri, cifruri
şi/sau hyperlink-uri care vă trimit la rezultate de căutare, la rezultate de imagine, filmuleţe,
coordonate carttografice, website-uri independente şi/sau reţele de socializare. Cartea poate
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conţine informaţii ce pot fi considerate indicii, însă fără să fie cu adevărat. Dumneavoastră
trebuie să stabiliţi ce informaţii vă sunt utile în rezolvarea enigmelor din Concurs. Fiecare
participant va primi aceleaşi indicii şi aceleaşi enigme (deşi se poate ca indiciile şi enigmele să
fie puse la dispoziţia unora dintre participanţi mai repede decât a altor participanţi, în funcţie de
rapiditatea cu care rezolvă aceştia anumite enigme, după cum se explică mai jos). Versiunile
audio ale romanului nu conţin indiciile vizuale necesare rezolvării enigmelor din Concurs.
Deşi s-au depus eforturi pentru ca informaţiile oferite de Sponsor în scopul participării
dumneavoastră la Concurs să fie complete şi exacte, unele indicii şi enigme din Concurs pot
părea inexacte sau eronate. Unele informaţii pot părea utile, fără să fie neapărat indicii. În orice
caz, pot apărea unele erori din greşeală. În cazul în care Sponsorul identifică erori strecurate din
greşeală, Sponsorul va întreprinde măsurile rezonabile din punct de vedere comercial în vederea
corectării erorii. Dacă identificaţi ceva ce consideraţi că este o eroare, îl puteţi înştiinţa pe
Sponsor folosind informaţiile de contact de la sfârşitul acestui Regulament.
Soluţia la fiecare enigmă va conduce, în cele din urmă, la enigme suplimentare, până când este
rezolvată enigma finală. Unele dintre aceste enigme care trebuie să fie rezolvate pentru a câştiga
Concursul nu vor fi comunicate pe 7 octombrie 2014 („Data Începerii”). În mod similar, faptul
că aţi finalizat ultima enigmă care este disponibilă la un moment dat nu indică neapărat faptul că
aţi rezolvat toate enigmele din Concurs. Enigmele din Concurs vor fi comunicate în două etape
pe durata Perioadei Concursului. Prima etapă („Etapa 1”) a Concursului începe la Data Începerii.
A doua etapă („Etapa 2”) a Concursului va fi împărţită în trei faze, enigmele asociate fiecărei
astfel de faze fiind comunicate la trei date diferite. Data la care sunt transmise pentru prima dată
enigmele dintr-o anumită fază va fi stabilită exclusiv de către Sponsor. Aceste date le vor fi
comunicate participanţilor la Concurs utilizând datele de contact oferite de participanţi în
momentul înregistrării în Concurs. Orice participant va avea acces la enigmele din fiecare fază
din Etapa 2 în funcţie de cât de rapid a rezolvat enigmele din Etapa sau faza precedentă din
Concurs, comparativ cu ceilalţi participanţi. Participanţii care rezolvă enigmele mai rapid vor fi
recompensaţi primind acces la următoarea Etapă sau fază înaintea participanţilor care au încheiat
enigmele mai târziu. Accesul mai rapid la enigmele ulterioare va fi stabilit cu o rată de 10:1.
După ce toţi participanţii cu drept de acces mai rapid la următoarea fază a Concursului au primit
acces mai rapid, toţi ceilalţi participanţi vor primi, la rândul lor, acces la acea fază următoare în
momentul în care rezolvă cu succes toate enigmele din Etapa sau din faza precedentă. De
exemplu, dacă Jucătorul C termină faza 1 din Etapa 2 după (i) data la care este comunicată prima
enigmă din faza 2 a Etapei 2 şi (ii) după ce fiecare participant cu drept de acces mai rapid la faza
2 din Etapa 2 a primit acel acces rapid, Jucătorul C va primi acces imediat la prima enigmă din
faza 2 a Etapei 2.
Informaţiile privind datele la care devin disponibile enigmele din Etapa 2, inclusiv modul în care
se face accesul la prima enigmă din următoarea fază din Concurs, le vor fi transmise
participanţilor de către Sponsor folosind datele de contact oferite de aceştia în momentul
înregistrării în Concurs. Sponsorul, rudele sale directe şi prin alianţă, filialele sale, afiliaţii săi şi
fiecare dintre directorii, funcţionarii, angajaţii şi agenţii acestor entităţi (numiţi, colectiv, „Părţile
Sponsorului”), distribuitori, web designeri, agenţi de marketing, furnizori de servicii de logistică,
agenţii de asigurări, agenţii de evaluare, orice persoană implicată în administrarea, dezvoltarea,
gestionarea şi derularea Concursului, inclusiv, fără limitare la orice entitate care încheie un
contract cu Sponsorul în vederea afişării Marelui Premiu (aşa cum este definit mai jos) (care,
conform publicării acestui Regulamentul Oficial, este Desert Palace, Inc., care operează sub
denumirea de Caesars Palace) şi fiecare dintre rudele, filialele şi companiile afiliate respective
(denumite, colectiv, „Părţile la Concurs”), precum şi Editorii nu îşi asumă niciun fel de
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răspundere sau responsabilitate pentru faptul că se poate ca toate sau unele părţi din Concurs să
nu fie transmise tuturor participanţilor simultan, nici pentru cazul în care un participant nu
reuşeşte să înceapă o anumită parte din Concurs la momentul la care acea parte din Concurs este
disponibilă pentru acel participant (indiferent de motiv). Pentru evitarea oricărei neclarităţi, orice
parte care încheie un contract cu Sponsorul pentru a afişa Marele Premiu (care, conform
publicării acestui Regulamentul Oficial, este Desert Palace, Inc., care operează sub denumirea de
Caesars Palace) şi/sau oricare dintre afiliaţii şi/sau rude ale acesteia este Parte la Concurs, dar nu
este Sponsor al Concursului, iar Editorii nu sunt Părţi la Concurs. Achiziţiile făcute în legătură
cu aplicaţiile pentru dispozitivele mobile referitoare la Carte nu le vor permite participanţilor să
aibă acces la enigmele asociate Concursului şi nu îi vor ajuta pe participanţi să avanseze în
Concurs.
Prima persoană eligibilă să câştige Concursul care este capabilă să rezolve toate enigmele din
Concurs va primi o cheie care va descuia Marele Premiu. Nici cheia, nici Marele Premiu nu se
află în vreun loc în care participarea la Concurs ar necesita întreruperea, deranjarea, distrugerea
sau intruziunea neautorizată în vreun loc, obiect, spaţiu sau suprafaţă. Enigmele pot fi rezolvate
doar prin punerea în aplicare a intelectului şi abilităţilor fiecărui participant. Norocul nu intervine
deloc în Concurs.
Dacă participaţi la Concurs (i) într-un mod care deranjează orice alt participant, (ii) într-un mod
care se consideră că deranjează, abuzează, ameninţă sau hărţuieşte un alt participant ori persoană,
sau (iii) într-un mod care vă conferă un avantaj incorect faţă de orice alt participant (inclusiv,
fără limitare la a încercarea de a ataca un site web şi/sau un mediu electronic utilizat în Concurs),
riscaţi să fiţi descalificat imediat din Concurs. Dumneavoastră conveniţi expres să nu dezvăluiţi
pe nicio cale ceea ce consideraţi a fi o soluţie corectă sau incorectă la oricare dintre enigmele
(sau părţi din acestea) din Concurs. Nerespectarea prevederii anterioare poate antrena
descalificarea dumneavoastră imediată din Concurs. Puteţi folosi un singur cont de internet
Google pentru a participa la Concurs. Folosirea mai multor conturi de internet Google de către
dumneavoastră în vederea participării la Concurs vă poate descalifica imediat din Concurs.
Eligibilitate
La Concurs nu poate participa niciun director, funcţionar, angajat sau agent (sau membru
apropiat al familiei or membru din gospodăria unui director, funcţionar, angajat sau agent) al (i)
Sponsorului; (ii) oricărei Părţi a Sponsorului; (iii) oricărei Părţi la Concurs; sau (iv) oricărui
Editor.
Au dreptul să participe la Concurs doar persoanele fizice în vârstă de minim treisprezece (13)
ani. Totuşi, dacă jurisdicţia în care locuiţi prevede o vârstă de eligibilitate mai mare pentru a
participa la promoţii asemănătoare Concursului, se va aplica acea vârstă de eligibilitate mai
mare. Persoanele care nu au atins vârsta majoratului în jurisdicţia în care locuiesc trebuie să
ceară permisiunea de la un părinte sau tutore legal înainte de a participa la Concurs. Pentru a fi
eligibil pentru câştigarea Marelui Premiu, câştigătorul Concursului sau părintele ori tutorele legal
al câştigătorului, după caz, trebuie să semneze Formularul W-9 (așa cum este definit mai jos),
Declarația pe proprie răspundere (așa cum este definită mai jos) și, dacă jurisdicția în cauză o
permite, trebuie să depună pentru Verificarea de Fond (așa cum este definită mai jos)
(Formularul W-9, Declarația pe proprie răspundere și Verificarea de Fond vor fi denumite
colectiv „Documentele pentru Premiu”) când și dacă Sponsorul solicită acest lucru. Documentele
pentru Premiu trebuie trimise înapoi Sponsorului în intervalul de timp specificat mai jos.
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Cartea poate fi achiziționată de oricine, oriunde este pusă în vânzare. Cu toate acestea,
eligibilitatea dumneavoastră de a participa la acest Concurs va fi determinată prin Legea
Aplicabilă în jurisdicția în care locuiți și prin acest Regulament Oficial. Nu pot participa la
Concurs rezidenții dintr-o jurisdicție în care Concursul ar încălca Legea Aplicabilă.
CUM SE STABILEȘTE UN CÂȘTIGĂTOR
Primul participant eligibil care rezolvă toate enigmele, primește cheia și este supus verificării de
către Sponsor în modul descris mai jos va putea deschide o cutie care conține Marele Premiu.
Concursul se va derula de la Data Începerii până la evenimentul care se produce primul dintre: (i)
data la care au fost rezolvate toate enigmele, cheia a fost primită, câștigătorul a fost verificat, iar
Sponsorul a anunțat oficial câștigătorul Concursului sau (ii) până la data de 7 octombrie 2016
(„Data Terminării”) (perioada de timp în care se desfășoară Concursul va fi denumită în cele ce
urmează în acest document „Perioada Concursului”). Sponsorul va contacta prima persoană care
a rezolvat toate enigmele din Concurs, folosind datele de contact puse la dispoziție de potențialul
câștigător în momentul înregistrării sale în Concurs. La nevoie, Sponsorul va cntinua să
contacteze persoane care au rezolvat toate enigmele din Concurs, în ordinea în care au finalizat
Concursul, până când un participant eligibil este declarat câștigătorul Concursului în urma
verificării. Până în momentul în care Sponsorul anunță public câștigătorul Concursului, persoana
contactată de Sponsor acceptă să nu facă niciun anunț public pe Perioada Concursului pe siteurile de socializare, pe bloguri sau alte platforme media privind faptul că a rezolvat toate
enigmelesau că a fost contactată de Sponsor în legătură cu rezolvarea tuturor enigmelor. Marele
Premiu va fi acordat unui singur câștigător. În eventualitatea în care niciun participant eligibil nu
a rezolvat toate enigmele până la Data Terminării, sub rezerva altor condiții de eligibilitate din
Regulamentul de față, câștigătorul va fi stabilit de Sponsor ca fiind acela dintre participanți care
a ajuns cel mai departe în Concurs pe Perioada Concursului, pe baza sistemelor interne de
urmărire ale Sponsorului. Procesul de verificare va necesita ca potențialul câștigător să
demonstreze, doar pentru siguranța Sponsorului, încheierea cu succes a fiecăreia dintre enigmele
din Concurs. În caz de egalitate, se va propune o enigmă de departajare a abilităților de
soluționare a misterelor. Pentru a-și păstra eligibilitatea, câștigătorului (sau părintelui sau
tutorelui său legal, după caz) i se va solicita să prezinte Documentele pentru Premiu.
O singură persoană poate câștiga Concursului. Astfel, este strict interzisă colaborarea între
participanți. În situația în care, independent de interdicția specifică de mai sus, participanții
cooperează în Concurs, acei participanți care colaborează, prin participarea lor la Concurs
absolvă Părțile Sponsorului de răspundere în legătură cu orice înțelegere sau convenție care
poate exista între ei. Dacă, din indiferent ce motiv, oricare dintre Părțile Sponsorului suportă
anumite costuri sau cheltuieli, inclusiv orice costuri și cheltuieli juridice legate de o înțelegere
între participanții care colaborează, toți participanții care colaborează convin, atât împreună, cât
și individual, să-i ramburseze acelei Părți a Sponsorului toate acele costuri și cheltuieli.
MARELE PREMIU
Câșigătorul Concursului va primi un premiu în monezi de aur evaluate la aproximativ
500.008,00 dolari americani la data de 11 august 2014 („Marele Premiu”). Marele Premiu trebuie
acceptat așa cum este el acordat, nu este permisă înlocuirea lui cu numerar. Nu vor exista alte
premii în afară de Marele Premiu.
Toate obligațiile fiscale aplicabile care decurg din câștigarea Marelui Premiu îi revin
câștigătorului Concursului. În alte state decât Statele Unite, Marele Premiu sau o parte a acestuia
poate fi reținut până la primirea confirmării faptului că impozitele aferente au fost plătite sau
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reținute. Potențialul câștigător trebuie să semneze și sa-i transmită Sponsorului, în decurs de
cinci (5) zile lucrătoare de la data notificării de către Sponsor a faptului că este posibil ca
potențialul câștigător să fi câștigat Concursul, Formularul W-9 emis de Serviciul Național de
Venituri al SUA („IRS”) (împreună cu orice alt formular relevant de raportare fiscală pe care
Sponsorul consideră că este rezonabil să-l solicite jurisdicția în cauză într-un scop asemănător,
„Formularul W-9”). La sfârșitul anului fiscal în care se acordă Marele Premiu, se va elibera
pentru câștigător un Formular 1099 de la IRS (și/sau orice alt document relevant, în funcție de
țara de reședință a câștigătorului), pentru a raporta o sumă egală cu valoarea Marelui Premiu în
scopul impozitării venitului. Câștigătorul trebuie să raporteze Marele Premiu la IRS sau orice
altă autoritate fiscală relevantă, în conformitate cu Legea Aplicabilă. În cazul în care potențialul
câștigător: (i) nu semnează și nu trimite Formularul W-9 în intervalul solicitat; (ii) nu îi
comunică Sponsorului (sau oricărei părți acționând în numele acestuia) un număr de asigurare
socială unic, personal și valabil, alocat lui personal în intervalul solicitat (sau echivalentul acestui
număr în jurisdicția relevantă); (iii) nu este înregistrat corespunzător la autoritățile fiscale; sau
(iv) nu a respectat în totalitate reglementările fiscale din jurisdicția sa, astfel încât Sponsorul (sau
orice altă parte acționând în numele său) nu poate raporta cu precizie obligația fiscală asociată
acceptării Marelui Premiu, se consideră că potențialul câștigător a renunțat total la orice drept al
său asupra Marelui Premiu, iar următoarea persoană care a rezolvat toate enigmele în timpul
Perioadei Concursului, a primit cheia și a fost supusă verificărilor din partea Sponsorului va fi
declarată câștigătoare. În caz de egalitate, se va da o enigmă de departajare bazată pe abilități.
Câștigătorul ar trebui să consulte un consilier fiscal independent privind diversele implicații
fiscale ale câștigării și acceptării Marelui Premiu.
Câștigătorului i se poate solicita să aloce niște timp și să călătorească spre spre sau pe teritoriul
Statelor Unite pentru a intra în posesia Marelui Premiu. Este responsabilitatea exclusivă a
câștigătorului să facă demersurile pentru a intra în posesia Marelui Premiu, toate costurile
ocazionate de acest lucru fiind suportate exclusiv de câștigător. Câștigătorul va trebui să-și
acopere singur cheltuielile de călătorie și cazare necesare pentru a intra în posesia Marelui
Premiu. Totuși, Sponsorul nu îi impută câștigătorului niciun preț sau comision pentru a intra în
posesia Marelui Premiu.
PUBLICITATE ȘI CONFIDENȚIALITATE
Potențialul câștigător va trebui să dea o Declarație pe propria răspundere de Eligibilitate și
Răspundere și Renunțare la Publicitate („Declarația pe proprie răspundere”). Declarația pe
propria răspundere va confirma că potențialul câștigător întrunește toate cerințele de eligibilitate
pentru Concurs și nu contravine Legii Aplicabile. În cazul în care se află că potențialul câștigător
încalcă Legea Aplicabilă sau orice regulă, termen sau condiție a Concursului, potențialul
câștigător riscă să fie descalificat în condițiile de discreție necesare și, în acest caz, Marele
Premiu nu îi va fi acordat acelei persoane. Un participant poate fi descalificat în cazul în care
încălcarea a condus la un avantaj pentru acel potențial câștigător față de alți participanți la
Concurs. În situația în care potențialul câștigător nu a ajuns la vârsta majoratului conform
jurisdicției în care locuiește, părintele sau tutorele legal al minorului va trebui să dea acea
Declarație pe propria răspundere pentru ca acel potențial câștigător să își poată reclama Marele
Premiu. Dacă potențialul câștigător sau părintele ori tutorele legal al acestuia, în cazul în care
câștigătorul potențial nu este major, refuză să semneze Declarația pe proprie răspundere în
termen de cinci (5) zile lucrătoare de la solicitarea Sponsorului de a face acest lucru, atunci
potențialul câștigător va fi descalificat. În situația descalificării, va primi cheia, va fi verificată de
către Sponsor și va fi declarată câștigătoare următoarea persoană care a rezolvat toate enigmele
pe Perioada Concursului. În caz de egalitate, se va propune o enigmă pentru departajare.
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În temeiul Legii Aplicabile, câștigătorul va acorda Părților Sponsorului dreptul și permisiunea
transferabilă în întregime, absolută, valabilă internațional, permanentă și irevocabilă de a utiliza
asemănarea, imaginea, înfățișarea, vocea, numele câștigătorului și/sau materialele bazate pe sau
derivate de la imaginea acestuia („Asemănare”) în orice mod sau în orice mediu cunoscut în
prezent sau conceput pe baza acestuia, în toate scopurile comerciale și necomerciale.
Câștigătorul va accepta orice publicitate asociată cu câștigarea Concursului, din singurul
considerent al punerii în execuție a Documentelor de Premiu și va renunța sau nu va avea dreptul
să solicite nicio indemnizație sau remunerație suplimentară legată de utilizarea Asemănării
câștigătorului (cu excepția cazului în care acea renunțare este interzisă prin Legea Aplicabilă, caz
în care câștigătorul va accepta o parte din totalul Marelui Premiu, care va fi stabilită de către
Sponsor la latitudinea sa exclusivă, având în vedere acea renunțare). Câștigătorul consimte ca
Părțile Sponsorului să facă sau să nu facă o acțiune care altfel ar încălca „drepturile morale” ale
câștigătorului sau alte drepturi statutare sau de drept comun echivalente.
Sponsorul îi poate solicita câștigătorului să participe la evenimente publice legate de Carte și de
Concurs, cu excepția cazului în care acest lucru este interzis de Legea Aplicabilă. Câștigătorului i
se poate solicita, la discreția exclusivă a Sponsorului, să transmită și să coopereze pentru o
verificare de fond confidențială care să-i confirme eligibilitatea și să ajute să se stabilească, la
discreția exclusivă a Sponsorului, dacă utilizarea numelui sau asemănării acelei persoane în
reclame sau publicitate pentru Carte sau Concurs îi va aduce Sponsorului repudiere și oprobriu
public, scandal sau ridicol sau va reflecta în alt mod nefavorabil Sponsorul, Cartea sau
Concursul, la discreția exclusivă a Sponsorului („Verificare de Fond”). Verificarea de Fond
trebuie să fie în concordanță cu Legea Aplicabilă și nicio persoană sub vârsta de optsprezece (18)
ani nu va fi supusă Verificării de Fond. Sponsorul își rezervă dreptul de a se abține de la
desfășurarea unor demersuri publicitare sau de reclamă asociate câștigătorul din indiferent ce
motiv.
Cu excepția unor prevederi diferite în Regulamentul Oficial de față, informațiile strânse de
Sponsor în legătură cu Concursul vor fi utilizate de Sponsor în conformitate cu politica de
confidențialitate postată pe Site-ul Oficial. Informațiile colectate în legătură cu acest Concurs pot
fi împărtășite Părților de Concurs, Părților Sponsorului și oricărui partener al Sponsorului,
inclusiv, dar fără limitare la Editori (colectiv, „Destinatarii Informațiilor”). Prin participarea
dumneavoastră la Concurs, le acordați în mod specific Destinatarilor Informațiilor dreptul de a
utiliza acele informații pentru oricare și toate scopurile permisibile conform Legii Aplicabile și
care nu contravin niciuneia dintre politicile de confidențialitate a Destinatarilor Informațiilor
existente la acea dată. Părțile la Concurs, Părțile Sponsorului și oricare alt partener al
Sponsorului pot avea propriile politici de confidențialitate care să difere față de politica de
confidențialitate aplicabilă în cazul Concursului. Sponsorul încurajează participanții să recitească
politica de confidențialitate de pe orice alt site web pe care este posibil să îl viziteze în legătură
cu Concursul.
CLAUZĂ DE RENUNȚARE LA RĂSPUNDERE
Părțile Sponsorului și Editorii și fiecare dintre directorii, funcționarii, angajații și agenții lor
respectivi renunță în mod specific la orice răspundere sau responsabilitate privind oricare dintre
acțiunile dumneavoastră în legătură cu Concursul, inclusiv căutarea cheii, dumneavoastră
purtând întreaga responsabilitate pentru orice obligație sau despăgubire referitoare la încălcarea
de către dumneavoastră a Legii Aplicabile sau la orice avarie adusă proprietății. Pentru a evita
orice neclaritate, Editorii nu sunt Părți ale Sponsorului.
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Nici Părțile Sponsorului, nici Editorii nu vor purta răspunderea sau responsabilitatea dacă
dumneavoastră locuiți într-o jurisdicție care nu permite acest tip de concurs. Nici Părțile
Sponsorului, nici Părțile la Concurs, nici Editorii nu își asumă niciun risc, nicio răspundere și
niciun cost ocazionat/ă de nimic din ceea ce faceți dumneavoastră sau altă persoană în legătură
cu Concursul. Nici Părțile Sponsorului, nici Părțile la Concurs, nici Editorii nu vor purta
răspunderea pentru dumneavoastră în caz de avarii, răniri sau deces survenit/e din sau în legătură
cu Concursul sau cu acest Regulament Oficial. Este posibil ca Legea Aplicabilă să nu permită
această limitare sau excludere a răspunderii pentru pagube accidentale sau cu natură de
consecință, așadar este posibil ca limitarea sau excluderea să nu vă vizeze. În acest caz,
răspunderea părții relevante va fi limitată la valoarea maximă permisă de Legea Aplicabilă.
Nici Părțile Sponsorului, nici Editorii nu oferă asigurare de răspundere pentru protecția
persoanelor fizice, grupurilor, organizațiilor, societăților, publicului sau a oricărei persoane care
participă la Concurs.
Nici Părțile Sponsorului, nici Părțile la Concurs, nici Editorii nu își asumă răspunderea sau
responsabilitatea pentru: (i) orice informație introdusă incorect sau inexact, oferită de un
participant în momentul înscrierii la Concurs sau pentru orice date electronice transmise în
legătură cu Concursul în mod greșit, nereușit, deformat sau confuz; (ii) orice eroare umană,
disfuncționalitate tehnică, eșec, eroare, omisiune, întrerupere, ștergere, defect, întârziere în
funcționare sau eșecul căilor de comunicare, indiferent de cauză, în legătură cu orice
echipamente, sisteme, rețele, cabluri, sateliți, servere, calculatoare sau furnizori utilizați în orice
privință a funcționării Concursului; (iii) inaccesibilitatea sau indisponibilitatea internetului sau
orice asociere a acestor probleme; sau (v) orice rănire sau avarie la calculatorul ori dispozitivul
mobil al dumneavoastră sau al oricărei alte persoane care poate fi legată de sau o consecință a
unei tentative de a participa la Concurs sau de a descărca orice material referitor la Concurs.
Dacă, din indiferent ce motiv, Concursul nu poate fi desfășurat până la finalizare din motive ce
includ, fără limitare, infectarea cu un virus informatic, falsificare, intervenție neautorizată,
fraudă, defecțiune tehnică, condiții meteo foarte nefavorabile (inclusiv, fără limitare la ploaie,
furtuni cu tunete, inundații sau cutremure), incendii, explozii, catastrofe naturale, pană tehnică și
alte cauze care nu poate fi controlată de Sponsor în mod rezonabil sau orice altă cauză ce riscă să
avarieze sau să afecteze administrarea, securitatea, corectitudinea, integritatea sau buna
desfășurare a Concursului, atunci Sponsorul își rezervă dreptul, la propria sa discreție, de a anula,
modifica sau suspenda Concursul total sau parțial, fără răspundere ulterioară pentru niciunul
dintre participanți sau terți.
Dumneavoastră exonerați Părțile Sponsorului, Părțile de Concurs și Editorii, în măsura maximă
permisibilă de Legea Aplicabilă, de oricare și împotriva tuturor răspunderilor, pierderilor,
pretențiilor, solicitărilor, cauzelor deacțiune, deciziilor, judecăților, costurilor, verificărilor,
despăgubirilor, comisioanelor (inclusiv, fără limitare la onorariile avocaților, onorariile juridice
interne, costurile și onorariile profesionale, medicale, pentru experți, consultanți și investigații)
de orice fel pentru răniri, avarii sau pierderi la adresa persoanelor sau proprietății ce pot fi
suportate în legătură cu: (i) accesarea oricărui material de Concurs; (ii) înscrierea sau
participarea în alt mod la Concurs; (iii) primirea, posesia, utilizarea sau proasta utilizare a
Marelui Premiu; (iv) pregătirea pentru, participarea la sau deplasarea ocazionată de Concurs sau
de orice eveniment legat de Concurs; (v) oricare și toate acțiunile altor participanți, inclusiv, dar
fără limitare la interacțiuni între dumneavoastră și alți participanți în momentul în care sunteți
angajați în rezolvarea enigmelor individual sau în cooperare (indiferent de interdicția specifică
prevăzută de Regulamentul de față); (vi) orice eroare tipografică sau de altă natură din prezentul
Regulament Oficial, orice anunț legat de Concurs și anunțarea câștigătorului Marelui Premiu; și
(vii) orice calomnie, defăimare, încălcare a dreptului la confidențialitate, publicitate sau
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personalitate sau orice altă pretenție sau cauză de acțiune, pe baza sau referitor la utilizarea
Asemănării dumneavoastră sau exercitarea oricărui drept conferit oricărei Părți a Sponsorului,
Părți la Concurs, oricărui Editor și partenerilor acestora în legătură cu Concursul.
În legătură cu renunțarea generală la răspundere prevăzută în acest capitol, prin prezentul
Regulament Oficial (i) vă asumați în mod specific riscul că ar putea exista fapte și circumstanțe
relevante ce pot fi semnificativ diferite față de cele cunoscute (sau considerate a fi adevărate) în
prezent de dumneavoastră și (ii) renunțați în mod specific la aplicabilitatea Secțiunii 1542 din
Codul Civil Californian și la orice legislație asemănătoare prevăzută în Regulamentul Oficial de
față.
Indiferent de cele precizate anterior, în cazul în care o instanță din jurisdicția competentă
stabilește că această renunțare la responsabilitate nu este valabilă din indiferent ce motiv,
dumneavoastră acceptați că, odată ce participați la Concurs: (i) oricare și toate litigiile, pretențiile
și cauzele de acțiune care survin în legătură cu Concursul sau cu orice premiu acordat vor fi
soluționate individual, fără a recurge la nicio formă de acțiune de clasă; (ii) orice pretenție,
decizie și premiu se va limita la costurile și cheltuielile efective suportate, inclusiv costurile
asociate intrării în Concurs, dar în niciun caz onorarii pentru avocați; și (iii) sub nicio formă nu
veți avea dreptul să obțineți niciun premiu pentru oricare și toate drepturile la despăgubiri
multiplicate sau sporite în alt mod. Câștigătorul va trebui să suporte orice risc de pierdere sau de
avarie a Marelui Premiu ulterior atribuirii sale. Sponsorul nu face nicio declarație și nu dă nicio
garanție privind imaginea, siguranța sau performanța Marelui Premiu.
Această declinare a responsabilității se extinde și se aplică, acoperind și incluzând toate rănirile,
avariile, pierderile necunoscute, neprevăzute, neanticipate și nesuspectate, precum și
consecințele acestora și cele precizate acum și cunoscute ca existând.
INTERPRETARE ȘI LITIGII
Regulamentul Oficial este supus interpretării Sponsorului, toate deciziile și interpretările făcute
de Sponsor fiind definitive. Orice interpretare, explicare sau revizuire a Regulamentului Oficial
va intra în vigoare imediat după publicarea sa pe Site-ul Oficial. Dumneavoastră conveniți că,
prin continuarea participării dumneavoastră la Concurs sau prin utilizarea aplicațiilor pentru
dispozitivele mobile și a site-urilor web aferente Concursului, se va considera că ați acceptat
orice astfel de interpretare, explicație sau revizuire.
Cu excepția unor prevederi contrare din Regulamentul Oficial de față, orice litigiu, pretenție sau
controversă survenită între dumneavoastră și Sponsor în urma sau referitor la acest Regulament
Oficial și care nu poate fi soluționată în alt fel poate fi înaintată și stabilită prin arbitraj în modul
prevăzut în paragraful de față. Arbitrajul va fi coordonat de JAMS din New York, statul New
York, în prezența unui arbitru, în conformitate cu Regulile și Procedura de Arbitraj eficientizate
ale JAMS în vigoare la data respectivă. Decizia pronunțată în cazul arbitrajului de către un
arbitru poate fi introdusă de orice instanță cu competență de jurisdicție. În cazul în care Legea
Aplicabilă interzice arbitrajul obligatoriu pentru orice acțiune („Acțiuni imposibil de arbitrat”),
Sponsorul și dumneavoastră acceptați să înaintați toate acțiunile în vederea arbitrajului, arbitrajul
fiind neobligatoriu doar în cazul Acțiunilor imposibil de arbitrat, iar arbitrajul va fi obligatoriu
pentru toate celelalte acțiuni. Cheltuielile de arbitraj vor fi suportate în mod egal de către părți,
dacă nu există prevederi contrare în legislație. Regulamentul Oficial, Concursul și orice litigii
aferente sunt supuse legislației Statelor Unite și statului New York. Dumneavoastră conveniți să
vă adresați jurisdicției personale și de la sediul instanțelor naționale și federale situate în New
York, statul New York în vederea judecării Acțiunilor imposibil de arbitrat.
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DESPĂGUBIRI
În cea mai mare măsură permisă de Legea Aplicabilă, dumneavoastră conveniți să apărați și să
despăgubiți Părțile Sponsorului, Părțile la Concurs și Editorii contra oricărei și tuturor
pretențiilor, solicitărilor, cauzelor de acțiune, obligațiilor, deciziilor, hotărârilor, pierderilor,
costurilor, despăgubirilor și/sau cheltuielilor în virtutea legii sau a echității, contractelor sau
daunelor (inclusiv, fără limitare la onorariile avocaților, onorariile juridice interne, comisioanele
și cheltuielile pentru profesioniști, experți și consultanți) de orice fel și natură care în orice caz
survin ori sunt provocate, total sau parțial, de acțiunile sau inacțiunile dumneavoastră legate în
orice fel de participarea dumneavoastră la Concurs sau legate în orice fel de acest Regulament
Oficial.
În cazul în care cineva ridică pretenții împotriva oricărei Părți a Sponsorilor, Părți de Concurs
sau oricărui Editor referitor la încălcarea Regulamentului Oficial de către dumneavoastră sau
legat de utilizarea de către dumneavoastră a unei aplicații pentru dispozitiv mobil ori unui site în
legătură cu Concursul sau referitor la acțiunile sau inacțiunile sau conduita dumneavoastră
referitor în orice mod la Concurs, dumneavoastră acceptați să apărați și să despăgubiți Părțile
Sponsorilor, Părțile de Concurs și Editorii și să vă asigurați că nu sunt lezați de nicio obligație,
pagubă, pierdere și cheltuială de orice fel ar fi ea (inclusiv onorarii și cheltuieli juridice
rezonabile) în legătură cu orice astfel de pretenție.
În plus, acceptați să apărați și să despăgubiți Părțile Sponsorilor, Părțile de Concurs și Editorii de
și împotriva oricărei și tuturor pretențiilor, solicitărilor, cauzelor de acțiune, obligațiilor,
deciziilor, hotărârilor, pierderilor, costurilor, pagubelor și/sau cheltuielilor în virtutea legii sau
echității, contractelor și daunelor (inclusiv, fără limitare la onorariile avocaților, onorariile
juridice interne, onorariile și cheltuielile cu profesioniștii, experții și consultanții) de orice tip și
natură care survin ori sunt cauzate în orice mod, total sau parțial, de partenerii, prietenii, familia,
asociații, agenții, reprezentanții, angajații, delegații, cesionarii, operatorii dumneavoastră sau
orice altă persoană sau entitate asociată dumneavoastră care are legătură în orice mod cu
Concursul.
Obligațiile dumneavoastră de apărare și despăgubire către Părțile Sponsorilor, Părțile de Concurs
și Editori se aplică exclusiv în cazul și după măsura neglijenței sau conduitei intenționat
inadecvate a dumneavoastră și a asociaților dumneavoastră, activă sau pasivă. Această obligație
de apărare și despăgubire acoperă, fără limitare, toate pretențiile care survin sau sunt legate în
orice mod de rănirea corporală, decesul sau avarierea ori distrugerea activelor corporale, inclusiv
pierderea capacității de utilizare din această cauză sau nerespectarea sau încălcarea drepturilor la
proprietate intelectuală, drepturilor de publicitate, drepturilor de confidențialitate sau morale ori
orice drept statutar sau de drept comun echivalent al terțelor părți.
Prin prezentul, conveniți în numele moștenitorilor, executorilor, administratorilor și cesionarilor
dumneavoastră să apărați și să despăgubiți Părțile Sponsorilor, Părțile de Concurs și Editorii, atât
colectiv, cât și separat de oricare și toate acțiunile, cauzele de acțiune, pretențiile și solicitările în
momentul producerii sau din rațiuni de pagubă, pierdere, rănire sau deces care ar putea avea loc
ulterior acestui Regulament prin participarea la Concurs.
Indiferent de fiecare dintre obligațiile de despăgubire din acest Regulament, fiecare Parte a
Sponsorilor, Parte de Concurs și Editori își rezervă în mod specific dreptul de a apăra
independent astfel de acțiuni pe propria cheltuială, dacă acea persoană alege să facă astfel.
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MĂRCI COMERCIALE ȘI DREPTURI DE AUTOR
Sunteți răspunzător de respectarea legislației în materie de drepturi de autor și alte tipuri de
proprietate intelectuală. Trebuie să precupuneți că tot ceea ce vedeți sau citiți în Carte sau pe
orice aplicație pentru dispozitivele mobile sau orice site aferent pe durata Concursului este
protejat de legea drepturilor de autor dacă nu se specifică în alt mod, și că nu puteți reproduce,
realiza lucrări derivate, distribui copii publicului prin vânzare, alt tip de transfer al proprietății
sau prin închiriere de orice tip, nu puteți prezenta, nici afișa public nicio lucrare protejată de
legea drepturilor de autori, dacă nu primiți permisiunea proprietarului drepturilor de autor sau
dacă Legea Aplicabilă nu permite acest lucru.
Third Floor Fun, LLC, Endgame și Endgame: The Calling sunt mărci comerciale ale
Sponsorului, afiliaților sau Editorilor săi. Toate celelalte mărci înregistrate, mărci de servicii,
logouri, denumiri de produse sau servicii utillizate în legătură cu Concursul sunt proprietatea
acelor proprietari.
APLICAȚII PENTRU
CONCURSULUI

DISPOZITIVELE

MOBILE

ȘI

SITE-URI

AFERENTE

Dumneavoastră acceptați să respectați termenii și condițiile care guvernează utilizarea site-urilor
web, aplicațiilor pentru dispozitivele mobile și toate celelalte aplicații software ale Sponsorului
(colectiv, „Termeni și condiții”). Partenerii, agenții și afiliații Sponsorului, inclusiv Părțile
Sponsorilor, Părțile de Concurs și Editorii pot avea propriile site-uri web, aplicații pentru
dispozitive mobile și aplicații software, care sunt supuse unor termeni și condiții separate.
Sponsorul vă încurajează să localizați și să recitiți termenii și condițiile oricărui alt site web,
oricărei alte aplicații pentru dispozitive mobile și aplicații software a unui terț pe care este
probabil să îl/o utilizați în legătură cu Concursul. În cazul în care nu respectați Termenii și
Condițiile sau termenii și condițiile oricărui alt site web sau oricărei alte aplicații pentru
dispozitive mobile sau aplicații software în legătură cu Concursul, riscați să fiți descalificat din
Concurs.
Dacă utilizați un browser de internet sau un dispozitiv mobil necompatibil, vi se poate afișa o
pagină care (i) vă informează că browserul sau dispozitivul dumneavoastră nu este acceptat și (ii)
vă direcționează pentru a vă actualiza browserul sau pentru a utiliza un calculator sau laptop
autorizat pentru a participa. În mod similar, dacă urmează să folosiți un dispozitiv care nu
îndeplinește cerințele de sistem minime necesare pentru a vizualiza și a manipula conținutul
Concursului, se poate să nu reușiți să vizualizați acel conținut în modul în care a fost el conceput
sau riscați să nu-l vedeți deloc. Am luat toate măsurile pentru a sprijini principalele browsere și
dispozitive actuale, însă este posibil ca noile browsere și dispozitive să nu poată fi acceptate dacă
au apărut pe piață ulterior dezvoltării Concursului, în timp ce browserele și dispozitivele mai
vechi riscă să nu fie suportate deloc. Niciuna dintre Părțile Sponsorilor, Părțile de Concurs și
niciun Editor nu va purta răspunderea pentru problemele legate de compatibilitatea browserelor
sau dispozitivelor.
Există și posibilitatea să nu aveți voie să afișați public conținuturile aplicațiilor sau site-urilor
web aferente ale Sponsorului fără consimțământul specific al acestuia. Dacă alegeți să transmiteți
ca link sau să utilizați informațiile de pe aplicațiile și/sau site-urile web ale Sponsorului, sunteți
răspunzător să verificați dacă informațiile conținute în acele linkuri sunt corecte înainte de a le
acorda încredere. Linkurile șiinformațiile de pe acestea pot fi modificate și actualizate în orice
moment fără înștiințare.
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Aplicațiile pentru dispozitive mobile și/sau site-urile web ale Sponsorului sunt furnizate „dacă
sunt” și „dacă sunt disponibile”. Nu se menționează și acest lucru nu implică niciun fel de
garanție, iar dumneavoastră renunțați la orice pretenție legată de orice inexactitate, orimiune sau
disponibilitate a informațiilor prezentate pe aplicațiile pentru dispozitivele mobile și/sau pe siteurile web ale Sponsorului și pe orice site spre care Sponsorul a afișat hyperlink-uri. Nicio Parte a
Sponsorului nu va fi răspunzătoare de întârzieri cauzate de un site care nu este disponibil. Din
cauza naturii inerente a internetului, se pot produce erori, întreruperi și întârzieri în orice
moment.
Dacă trimiteți un e-mail, un text, o imagine, conținuturi audio sau de alt tip către aplicațiile
pentru dispozitivele mobile și/sau pe site-urile web ale Sponsorului, garantați dreptul
Sponsorului sau persoanelor desemnate de acesta de a stoca permanent și de a utiliza acel
conținut oriunde pe site-urile sale sau pe orice alt site sau mediu fără plată sau altă compensație
de orice natură.
FORUMURI ONLINE
Sponsorul poate crea forumuri sau pagini pe Twitter, Facebook, YouTube, Instagram și pe alte
medii electronice sau rețele de socializare pe care puteți posta informații și materiale referitor la
Concurs sau la Carte („Forumuri Online”). Aceste informații pot fi vizualizate de alte persoane.
Forumurile Online sunt furnizate pentru uzul necomercial al participanților și pentru schimbul de
informații legale, relevante și adecvate subiectului Concursului. Este strict interzisă orice
utilizare a unui Forum Online care nucorespunde acestor scopuri. Utilizarea unui Forum Online
fără a respecta acest Regulament Oficial vă poate afecta eligibilitatea de a participa la Concurs.
Dacă utilizați un Forum Online, acceptați să respectați termenii și condițiile Sponsorului
specificate pe Forumul Online, în plus față de termenii și condițiile prevăzute de furnizorul de
servicii al Forumului Online. Dumneavoastră acceptați că Sponsorul, cu absolută discreție, are
dreptul de a vă înlătura de pe orice Forum Online în situația în care nu respectați termenii și
condițiile Sponsorului sau ale Forumului Online.
ALȚI TERMENI ȘI CONDIȚII
Soluția Concursului a vost verificată și înregistrată independent, fiind păstrată și sigilată într-un
loc sigur. Concursul este oferit „așa cum este”.
Soluția Concursului vs fi dezvăluită după stabilirea și verificarea câștigătorului, fie pe un site
web aferent Concursului, fie într-o publicație ulterioară.
Toate enigmele din Carte și/sau transmise pe întreaga Perioadă a Concursului se bazează pe
cunoștințele generale ale publicului. Enigmele bazate pe o operă literară, pe un film artistic sau
pe alte forme de artă nu reprezintă și nu au fost create cu intenția de a indica o afiliere, o legătură
sau o sponsorizare de niciun fel din partea niciunei Părți a Sponsorilor, Părți de Concurs și
niciunui Editor în beneficiul acelei opere literare, acelui film artistic sau altor forme de artă.
Sponsorul își rezervă dreptul de a modifica, întârzia sau încheia Concursul în situația în care
soluțiile sunt făcute publice sau sunt distribuite în alt mod ori dacă Concursul ajunge compromis
sau corupt în orice fel. În eventualitatea în care Concursul se încheie, Sponsorul va acorda
Marele Premiu participantului care a ajuns la cel mai avansat nivel din Concurs, conform
sistemelor interne de monitorizare ale Sponsorului, din momentul în care Sponsorul pune capăt
Concursului. În caz de egalitate, se va propune o enigmă de departajare.
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Dacă vreuna dintre prevederile acestui Regulament Oficial este declarată ca fiind nevalabilă din
indiferent ce motiv, bilanțul acestui Regulament Oficial va rămâne în vigoare și cu efect deplin.
CUM SĂ NE CONTACTAȚI
Dacă aveți nevoie să-l contactați pe Sponsor, vă rugăm să folosiți adresa
questions@endgamerules.com, cu un e-mail de maxim 250 de cuvinte sau trimiteți-ne prin poștă
o scrisoare cu maxim 250 de cuvinte pentru Întrebări referitoare la Regulamentul Endgame, pe
adresa 25 Old Kings Highway – Suite 13, C.P. 254, Darien, CT 06820-4608. Orice e-mail sau
scrisoare trimis/ă Sponsorului care depășește 250 de cuvinte nu va fi citit/ă. Din cauza volumului
mare de e-mailuri și scrisori primite, se poate ca Sponsorul să nu răspundă la toate e-mailurile și
scrisorile, cu excepția cazului în care Sponsorul consideră că se impune un răspuns. Vă rugăm să
vă precizați numele, adresa dumneavoastră de e-mail, adresa poștală și numărul de telefon pe
orice corespondență.
Pentru a obține numele câștigătorului, vă rugăm să trimiteți o solicitare și un plic timbrat autoadresat pentru Întrebări referitoare la Regulamentul Endgame, pe adresa 25 Old Kings Highway
– Suite 13, C.P. 254, Darien, CT 06820-4608 până la data de 31 ianuarie 2020.
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THIRD FLOOR FUN, LLC
PRIVACY STATEMENT
This privacy statement (the “Privacy Statement”) describes the privacy practices for Third Floor
Fun, LLC (“TFF” or “we”) in connection with the collection of information that identifies
individuals or can be used to identify or contact individuals (“Personally Identifiable Information”)
including those located in the European Union (“EU”) and Switzerland and transferred to TFF, or
third parties on its behalf, located in the United States. TFF respects the privacy of those
persons who provide Personally Identifiable Information to TFF (“you,” “your,” “user,” or
collectively “users”) and is committed to protecting the privacy of the Personally Identifiable
Information we collect from you. The purpose of this Privacy Statement is to inform you about
what information we collect from you, how we use and may disclose that information, and the
choices you have regarding our use of, and your ability to correct or update, the information. By
providing Personally Identifiable Information to TFF, you expressly consent to the use and
disclosure of information as described in this Privacy Statement.
What Information We Collect and How We Collect Information
We collect Personally Identifiable Information in several ways through your engagement with
TFF, including from forms you submit to us, or personal correspondence, such as emails or
letters that you send to us. We may ask you to voluntarily provide us with Personally
Identifiable Information. We may collect the following types of Personally Identifiable
Information: your name, email addresses, postal addresses, telephone number, date of birth,
gender, age, geographic location, and any other information necessary to comply with
applicable laws and regulations or maintain TFF’s business operations.
We may also receive Personally Identifiable Information from third parties. Our use of
information received from a third party will be dictated by the third party’s privacy policies and
not this Privacy Statement.
Why We Collect, and How We Use, Personally Identifiable Information
TFF collects Personally Identifiable Information from you for the following reasons and,
therefore, uses the Personally Identifiable Information in the following ways:
• to track your progress through the Endgame contest
• to improve TFF’s goods or services
• to develop new goods or services
• to provide goods or services which you have requested from us
• to analyze use of our goods or services
• to develop, customize, enhance or provide advertising for TFF’s goods or services
• to send you targeted communications, publications, news, information about our goods
or services
• to administer our business
Sharing of Personal Information (Onward Transfer)
Except as set forth in this Privacy Statement, in an TFF-provided privacy statement specific to
an EU member state or Switzerland (if any), or as specifically agreed to by you, we will not
disclose any Personally Identifiable Information we gather from you. We may share your
Personally Identifiable Information with our affiliates. We also may share your Personally
Identifiable Information with third-party service providers to assist us with processing or storing
your Personally Identifiable Information in accordance with the purposes for which we collected
it. We may store your Personally Identifiable Information on servers in the United States, either

hosted by TFF, one of its affiliates or by a third-party service provider, or on servers hosted by
third party-service providers in the EU or Switzerland. We require any third party to whom we
provide your personal information to either: (i) adhere to the US-EU Safe Harbor and/or the USSwiss Safe Harbor Principles (as applicable); (ii) adhere to the EU Privacy Directive as
implemented by the applicable EU member state or the Swiss Federal Data Protection Act (as
applicable) or (iii) contractually agree to provide the same level of privacy as required by (i) or
(ii).
We also may share aggregated demographic and statistical information that is not personally
identifiable with third parties.
TFF also may disclose your Personally Identifiable Information (to the extent permitted by
applicable law):
•
•
•
•
•

to a person who, in the reasonable judgment of TFF, is seeking the information as an
agent of the individual;
in situations where sharing or disclosing your information is required in order to offer you
services;
to a third party or parties, where disclosure is required or permitted by law;
if, in the reasonable judgment of TFF, disclosure is necessary to enforce compliance
with our internal policies or to protect our business, investors, or others; and
to any other entity that acquires all or a portion of our organization by merger,
reorganization, operation of law, or a sale of some or all of TFF’s assets.

TFF may be required to use or disclose your Personally Identifiable Information to in connection
with a legal action or other proceeding, including, without limitation, in response to a court order
or a subpoena. We also may disclose such information in response to a law enforcement
agency’s request. Your Personally Identifiable Information stored by TFF in the United States
may be obtained from TFF by government authorities pursuant to subpoena or court order.
Retention of Your Information
We retain your Personally Identifiable Information for only as long as is necessary for the
purposes for which we collected it from you.
Security
TFF is committed to protecting the security of any Personally Identifiable Information you
provide to us. We maintain commercially reasonable safeguards to maintain the security and
privacy of Personally Identifiable Information that you provide to us. If you submit Personally
Identifiable Information to TFF online, we recommend that you terminate your browser session
before leaving your computer. In spite of these protections, TFF cannot guarantee the security
of any data submitted over the Internet. After your Personally Identifiable Information reaches
TFF, however, it is stored on servers (or, in the case of information received from you in person,
in writing or over the phone, in physical storage areas) protected by procedures and technology
designed to block reasonably foreseeable intrusions by unauthorized third parties.
Integrity of and Access to Personal Information
TFF is committed to collecting accurate information from you. You can view, correct and update
the Personally Identifiable Information relating to you held by TFF by contacting us at the
contact information set forth below.
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Adherence to US-EU Safe Harbor and US-Swiss Safe Harbor Principles
Your Personally Identifiable Information may be transferred to, stored, and processed in a
country other than the one in which it was provided, including the United States. When we do
so, we transfer the information in compliance with applicable data protection laws.
Regardless of what country Personally Identifiable Information is stored in or transferred to, we
adhere to this Privacy Statement and have procedures and controls as appropriate to help
ensure this.
We adhere to the US-EU Safe Harbor Framework and the US-Swiss Safe Harbor Framework as
set forth by the U.S. Department of Commerce regarding the collection, use, and retention of
Personally Identifiable Information from EU member countries and Switzerland. TFF has
certified that it adheres to the Safe Harbor Privacy Principles of notice, choice, onward transfer,
security, data integrity, access, and enforcement. To learn more about the Safe Harbor
program, and to view our certification page, please visit http://www.export.gov/safeharbor/.
Dispute Resolution
In compliance with the Safe Harbor Principles, TFF commits to resolve complaints about your
privacy and our collection or use of your Personally Identifiable Information. EU and Swiss
residents with inquiries or complaints regarding this Privacy Statement should first contact TFF
by email at privacy@endgamerules.com.
If you do not receive timely acknowledgment of your complaint, or if your complaint is not
satisfactorily addressed by TFF, you may contact the state or national data protection or, if
applicable, labor authority in the jurisdiction in which you reside or, as applicable, work.
Opt-Out From Mailings
To the extent you receive marketing or promotional e-mail messages, mailings or telephone
calls from TFF and you wish to stop receiving emails or mailings from TFF please send us an
email to privacy@endgamerules.com with the phrase “Privacy Opt-out: TFF Mailings” in the
subject line and we will remove you from TFF’s mailing list.
Contact Us
If you have questions regarding our Privacy Statement or the use of Personally Identifiable
Information collected, you can contact us by email at privacy@endgamerules.com.
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