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REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI 

„BANK FRIDAY” PENTRU PERSOANE JURIDICE 

 

SECTIUNEA I - ORGANIZATORUL CAMPANIEI 

Campania “BANK FRIDAY” este organizata de BANCA TRANSILVANIA S.A. (“BT”), 

persoana juridica romana, cu sediul in Romania, Cluj-Napoca, Strada George Baritiu, Nr. 8, cod 

postal 400027, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Cluj sub                     

nr.  J12/4155/1993, avand Cod Unic de Inregistrare RO 5022670, inregistrata ca operator de date 

cu caracter personal numar 8728, denumita in continuare “Organizator”, in conformitate cu 

prevederile prezentate in prezentul Regulament Oficial al Campaniei (denumit in continuare 

”Regulament”/”Regulament oficial). 

 

SECTIUNEA II - PRODUSELE/SERVICIILE PARTICIPANTE IN CAMPANIE, 

DESTINATE PERSOANELOR JURIDICE: 

 

Campania “Bank Friday” destinata persoanelor juridice se adreseaza exclusiv clientilor persoane 

juridice ai bancii din categoria Intreprinderilor Micii si Mijlocii, astfel cum aceasta categorie de 

clienti este stabilita prin regulile interne ale Bancii Transilvania.  

Clientii persoane juridice ai BT sunt persoanele juridice care au cel putin un cont de persoana 

juridica deschis la Banca Transilvania 

 

Oferta Bank Friday 2018 destinata intreprinderilor mici si mijlocii se rezuma la oferte promotionale 

pentru produsele/serviciile de tipul unor solutii non-bancare oferite de partenerii bancii mentionati 

in cele ce urmeaza,  intermediate prin platforma BT Store a BT: 

 

1. Smart Bill 

2. Blugento 

3. CFOApp 

4. ThinkOut 

5. RegNet 

6. Regina Maria 

7. iFactor 
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8. Ebriza 

9. Calendis Business 

 

 

SECTIUNEA III - DURATA CAMPANIEI 

3.1. Campania de vanzare promotionala a produselor mentionate in SECTIUNEA II se desfasoara 

in data de 16 noiembrie 2018, intre orele 08:00 - 23:59.  

 

SECTIUNEA IV - MECANISMUL DE DESFASURARE AL CAMPANIEI 

4.1. Campania “Bank Friday” dedicata  persoanele juridice se desfasoara exclusiv pe pagina oficiala 

BT Store, la adresa https://www.btstore.ro/   

4.2 Persoanele juridice care doresc sa beneficieze de ofertele campaniei este necesar sa isi creeze/sa 

detina un cont in cadrul platformei BT Store- www.btstore.ro- si aleaga produsul din campanie 

pentru care doresc sa aplice. 

4.3. Participantii  au posibilitatea de a aplica pentru mai multe categorii de produse diferite, dar 

nu pentru mai multe produse de acelasi tip.  

4.4 O aplicatie online pentru un anumit produs/serviciu perminte achizitionarea unui singur 

produs de tipul celuia pentru care participantul a aplicat. 

4.5 Beneficiarii ofertelor vor fi doar participantii care au aplicat pentru respectivul produs/serviciu 

pe pagina dedicata. Ofertele din prezenta Campanie nu se pot transfera unei alte persoane. 

4.6 Oferta pentru unele dintre produsele si servicii din Campania “Bank Friday” pentru persoane 

juridice este limitata ca  numar de aplicatii online, dupa cum urmeaza: 

 

1. Smart Bill – stoc nelimitat 

2. Blugento – 10 aplicatii din fiecare pachet existent (Pachet Site, Pachet Shop, Pachet Shop 

Expert) 

3. CFOApp – stoc nelimitat 

4. ThinkOut – stoc nelimitat 

5. RegNet – stoc nelimitat 

6. Regina Maria – stoc nelimitat 

7. iFactor – stoc nelimitat 

8. Ebriza – stoc nelimitat 

9. Calendis Business – stoc nelimitat 

 

https://www.btstore.ro/
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4.7 In momentul in care numarul aplicatiilor atinge pragul maxim stabilit mai sus, participantii nu 

vor mai avea posibilitatea de a aplica pentru respectivul produs. 

4.8 Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau completa prezentul Regulament, prin              

act aditional la acesta, urmand ca astfel de modificari sa intre in vigoare numai dupa aducerea lor 

la cunostinta publicului. 

4.9 Prezenta Campanie nu se cumuleaza cu alte Campanii aflate in derulare ale organizatorului, 

indiferent de obiectul sau beneficiile acestora, participantii avand dreptul de a beneficia de o 

singura Campanie, la libera lor alegere. 

 

SECTIUNEA V - DREPTUL DE PARTICIPARE 

5.1 La aceasta Campanie pot participa persoanele juridice care indeplinesc cumulativ urmatoarele 

conditii: 

 sunt clienti din categoria Intreprinderilor Mici si Mijlocii ai BT.  

 nu au mai contractat anterior, prin intermediul BT Store, serviciile partenerului 

BT pentru care aplica in cadrul campaniei (abonati noi) 

 serviciul pentru care aplica trebuie sa fie activat in maximum 3 luni de la data 

aplicarii pentru oferta. 

5.2. Banca isi rezerva dreptul sa anuleze cererile de aplicare  formulate de clienti care nu 

indeplinesc conditiile mentionate la pct. 5.1.  

5.3. Participantii la Campanie sunt obligati sa respecte termenii si conditiile prezentate in prezentul 

Regulament. 

 

SECTIUNEA VI - CARACTERISTICILE PRODUSELOR/SERVICIILOR DIN 

CAMPANIA PENTRU PERSOANE JURIDICE 

6.2.1 Smart Bill 

Participantii care aplica in cadrul acestei promotii pentru serviciul Smart Bill in data de 16 

noiembrie pe pagina oficiala BT Store beneficiaza de urmatoarele:  

 

- 50% reducere la orice pachet timp de 1 an de zile  

 

6.1.2 Blugento 
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Participantii care aplica in cadrul acestei promotii pentru serviciile Blugento in data de 16 

noiembrie pe pagina oficiala BT Store beneficiaza de urmatoarele pentru fiecare din pachetele 

disponibile:  

- Pachet Site: Fara costuri de realizare, 4 luni gratuite la achitarea in avans pentru 12 luni 

(contract pe 16 luni) – stoc de 10 aplicatii 

- Pachet Shop: Fara costuri de realizare, 4 luni gratuite la achitarea in avans pentru 12 luni 

(contract pe 16 luni) – stoc de 10 aplicatii 

- Pachet Shop Expert: Fara costuri de realizare, 4 luni gratuite la achitarea in avans pentru 12 

luni (contract pe 16 luni) – stoc de 10 aplicatii 

  

6.1.3 CFOApp 

Participantii care aplica in cadrul acestei promotii pentru serviciile CFOApp in data de 16 noiembrie 

pe pagina oficiala BT Store beneficiaza de urmatoarele:  

 

- Pret promotional de 1 EURO/luna pentru primele 4 luni de abonament. 

 

6.1.4 ThinkOut 

Participantii care aplica in cadrul acestei promotii pentru serviciile ThinkOut in data de 16 

noiembrie pe pagina oficiala BT Store beneficiaza de urmatoarele:  

 

- Pret promotional  - 190 de lei pachetul anual (reducere de la 390 de lei) 

 

6.1.5 RegNet 

Participantii, persoane juridice, care aplica in cadrul acestei promotii pentru serviciile RegNet in 

data de 16 noiembrie pe pagina oficiala BT Store beneficiaza de urmatoarele:  

 

- Reducere de 40% la orice pachet achizitionat 

 

6.1.6 Regina Maria 
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Participantii, persoane juridice, care aplica in cadrul acestei promotii pentru serviciile Regina Maria  

in data de 16 noiembrie pe pagina oficiala BT Store beneficiaza de preturi promotinale la urmatorele 

pachete: 

Preturi promotionale la pachetele: 

Pachet IMM PLUS : de la 2,5 euro/ angajat  

Pachet Optim : de la 6,5 euro/angajat 

Pachet IMM ULTRA : de la 9 euro/angajat 

 

6.1.7 iFactor 

Participantii, persoane juridice, care aplica in cadrul acestei promotii pentru serviciile iFactor  in 

data de 16 noiembrie pe pagina oficiala BT Store beneficiaza de urmatoarele: 

- Comision 0 la fiecare factura tranzactionata prin platforma 

 

6.1.8 Ebriza 

Participantii, persoane juridice, care aplica in cadrul acestei promotii pentru serviciile Ebriza  in 

data de 16 noiembrie pe pagina oficiala BT Store beneficiaza de urmatoarele: 

- Reducere de 50% la toate pachetele disponibile in BT Store 

 

6.1.9 Calendis Business 

Participantii, persoane juridice, care aplica in cadrul acestei promotii pentru serviciile Calendis 

Business  in data de 16 noiembrie pe pagina oficiala BT Store beneficiaza de urmatoarele: 

- Reducere de 15% la toate pachetele disponibile in BT Store 
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SECTIUNEA VII – PRELUCRAREA SI PROTECTIA DATELOR CU CARACTER 

PERSONAL 

 

Participarea persoanelor juridice la prezenta campanie presupune prelucrarea unor date cu 

caracter personal apartinand reprezentantilor legali ai acestora. Aceste date vor fi prelucrate in 

conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al 

Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea 

datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 

95/46/CE („GDPR”) si, dupa caz, in conformitate cu alte prevederi legale aplicabile in acest 

domeniu. 

 

7.1        Date privind operatorul de datelor cu caracter personal  

In vederea desfasurarii Campaniei, datele cu caracter personal ale persoanelor vizate  vor fi 

prelucrate de catre operatorul: Banca Transilvania S.A. (cu datele de contact detaliate la 

sectiunea I), in calitate de organizator al campaniei. 

7.2        Scopurile prelucrarii. Categorii de date cu caracter personal prelucrate. 

Categorii de persoane vizate. Destinatarii datelor cu caracter personal 

Numarul de telefon declarat in evidentele BT pentru reprezentantul legal al persoanei juridice care 

aplica pentru produse/servicii in cadrul Campaniei („persoane vizate”) va fi prelucrat de catre 

Operator la momentul crearii contului in platforma BT Store, strict in vederea verificarii calitatii de 

client BT al respectivei persoane juridice.  

Va rugam sa aveti in vedere ca pentru incheierea/executarea contractelor dintre participantii la 

campanie (persoanele juridice) si partenerul BT care ofera produsele/serviciile incluse in campanie, 

la momentul aplicarii pentru un anumit produs/serviciu este necesar sa dezvaluim respectivului 

partener urmatoarele informatii despre persoana juridica aplicanta - CUI, adresa de e-mail si 

numar de telefon, astfel cum au fost acestea declarate in evidentele bancii. Datele unor persoane 

juridice nu sunt, de regula, date cu caracter personal si, din acest motiv nu intra sub incidenta 

prevederilor GDPR. Cu toate acestea, atragem aentia ca structura datelor de contact ale persoanei 

juridice ar putea face ca acestea sa fie date cu caracter personal. 
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7.3        Temeiul legal al prelucrarii datelor cu caracter personal.  

Pentru inscrierea in campanie, temeiul legal al prelucrării datelor persoanelor vizate este 

consimtamantul, colectat în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679  

Prin inscrierea in campanie persoanele vizate isi exprima consimtamantul de a le fi prelucrate 

datele de la pct 7.2 in scopul identificarii persoanei juridice pentru care se aplica in evidentele 

bancii. 

In cazul in care s-a stabilit ca persoana juridica aplicanta indeplineste conditiile prevazute la art. 

5.1 din Regulament, CUI-ul, adresa de e-mail si numarul de telefon declarate pentru persoana 

juridica respectiva in evidentele BT vor fi transferate catre partenerul ale carui servicii s-au selectat, 

in temeiul incheierii/executarii contractului cu respectivul partener.  

7.4        Perioada de stocare 

Datele cu caracter personal ale persoanelor vizate din partea personelor juridice care au aplicat 

pentru produse/servicii oferite in cadrul campaniei, dar nu au indeplinit conditiile prevazute la  art. 

5.1. din Regulament, vor fi pastrate pentru perioada de timp cat ramane creat contul persoanei 

juridice in platforma BT Store.  

La expirarea perioadei de stocare a datelor cu caracter personal, Operatorul va sterge/ distruge 

aceste date de pe mijloacele de prelucrare si stocare. 

Daca persoana juridica ce incearca sa isi creeze cont in platforma BT Store nu este client BT, nu se 

pastreaza nicio data cu caracter personal. 

Eventualele datele cu caracter personal mentionate la pct. 7.2., vor fi pastrate la nivelul partenerului 

care ofera serviciul, pentru intreaga perioada de derulare a respectivului contract.  

7.6        Drepturile persoanelor vizate faṭă de prelucrarea datelor cu caracter personal 

In vederea asigurarii unei prelucrari echitabile si transparente, Operatorul asigura posibilitate de 

exercitare de catre persoanele vizate a urmatoarele drepturi: 

 dreptul de retragere a consimtamantului cu privire la prelucrare, in orice moment, fara ca 

aceasta sa afecteze legalitatea prelucrarii efectuate pe baza consimtamantului inainte de 

retragerea acestuia; 

 dreptul de a solicita accesul la datele cu caracter personal; 
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 dreptul de a solicita rectificarea datelor cu caracter personal; 

 dreptul de a solicita stergerea datelor cu caracter personal  

 dreptul la restrictionarea prelucrarii; 

 dreptul de a se opune prelucrarii, exceptand cazul in care dispozitii legale prevad contrariul; 

 dreptul la portabilitate a datelor; 

 dreptul de a depune o plangere in fata Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii 

Datelor cu Caracter Personal. 

 

Persoanele vizate care au intrebari cu privire la aceste clauze și la protecția datelor lor cu caracter 

personal sau doresc să isi exerce oricare dintre drepturile de mai sus, o pot face scriind un  email la 

dpo@btrl.ro sau trimitand o cerere la sediul organizatorului indicat mai sus, cu mentiunea “in 

atentia responsabilului cu protectia datelor”. Cererea va fi solutionata în termenul legal de o luna, 

cu exceptia situatiei in care, din motive legate de complexitatea solicitării, acest termen poate fi 

prelungit.  

Pentru detalii legate de prelucrarea datelor cu caracter personal in cadrul activitatii bancare 

desfasurate de organizator, aveti posibilitatea de a consulta Politica de confidentialitate a Bancii 

Transilvania, disponibila la urmatoarea pagina de internet: 

https://www.bancatransilvania.ro/politica-prelucrare-si-protectie-date-personale/ 

 

7.8        Gestionarea și securitatea datelor  

Operatorul se obliga sa implementeze un nivel adecvat de securitate și proceduri fizice, electronice 

și administrative rezonabile pentru a proteja datele prelucarte. Politicile și procedurile privind 

securitatea informațiilor sunt strâns aliniate cu standardele internaționale acceptate la scară largă 

și sunt revizuite periodic și actualizate după cum este necesar pentru a satisface nevoile de afaceri, 

schimbările tehnologice, precum și cerințele reglementate. Accesul la datele cu caracter personal se 

acordă numai personalului autorizat, ṣi numai pentru a-şi îndeplini sarcinile specifice, sub obligaṭia 

păstrării confidenṭialităṭii lor.  

În cazul unei încălcări a securității datelor cu caracter personal, organizatorul va respecta toate 

legile în vigoare privind notificarea încălcării datelor.    

 

mailto:dpo@btrl.ro
https://www.bancatransilvania.ro/politica-prelucrare-si-protectie-date-personale/
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SECTIUNEA VIII - LITIGII 

Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la prezenta Campanie se vor rezolva pe 

cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele 

judecatoresti romane competente. 

 

Banca Transilvania 


