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Regulamentul ofcial al campaniei de usage Star Forte iulie-august 

 
 

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI  

1.1. Campania este organizata de BANCA TRANSILVANIA S.A., persoana juridica romana, 

cu sediul in Romania, Cluj-Napoca, Calea Dorobantilor, Nr. 30-36, cod postal 400121, 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 nr. 8728, denumita in continuare Organizator, in 

conformitate prevederile prezentate in prezentul Regulamentul Oficial al Campaniei (denumit in continuare 

"Regulament Oficial”/”Regulament”).  

1.2. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica Regulamentul pe parcursul desfasurarii Campaniei, precum 
si dreptul de a suspenda si/sau inceta si/sau intrerupe si/sau prelungi desfasurarea Campaniei. Modificarile vor 
fi facute printr-un Act Aditional si vor intra in vigoare numai dupa aducerea lor la cunostinta publicului.  
 

 

SECTIUNEA 2. DURATA SI ARIA DE DESFASURARE A CAMPANIEI  

2.1 Campania va incepe la data de 12 iulie 2021, ora 00:01 si va lua sfarsit la data de  31 august 2021, ora 

23:59. 

 

2.2 Campania va fi comunicata prin canalul:  

 Mesaj SMS  

Clientii vor putea accesa detalii despre campanie consultand prezentul regulament disponibil pe pagina 

https://www.bancatransilvania.ro/regulamente-campanii/.  

 

SECTIUNEA 3. DREPTUL DE PARTICIPARE  

3.1. La aceasta Campanie pot participa clientii din segmentul tinta selectat de banca, care au fost informati in 

mod direct cu privire la oferta, prin canalul utilizat (SMS), si care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:  

- persoane fizice care si-au exprimat pe formularele bancii acordul pentru a fi contactati in scop de marketing 

direct de catre Banca Transilvania SA si partenerii acesteia; 

- sa fie titularul unui card de credit Star Forte emis de Banca Transilvania  

- sa fi efectuat in cadrul perioadei campaniei tranzactii de minim 300 de lei/ luna (minim 600 de lei in cele doua 

luni) la cumparaturi cu cardul Star Forte.  

3.2. Nu au dreptul de a participa la aceasta campanie angajatii companiei organizatoare si ai societatilor din 

grupul organizatorului. 

3.3. Nu vor fi incluse in campanie persoanele care, in urma receptionarii SMS-ului aferent campaniei, vor 

transmite un mesaj prin care isi exprima refuzul de participare in campanie la adresa de e-mail dpo@btrl.ro pana 

la data de 31.08.2021 inclusiv. 

3.4. Nu vor fi incluse in campanie persoanele participante la alte campanii ale bancii prin care s-a acordat deja 

acest beneficiu. 

3.5. Pentru tranzactiile efectuate in perioada campaniei, cu cardul de credit Star Forte emis de Banca 

Transilvania in acord cu dispozitiile prezentului regulament, se vor acorda beneficiul mentionat la Sectiunea 4. 

mailto:dpo@btrl.ro
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Prezenta campanie poate fi prelungita de catre Organizator. Prelungirea va fi facuta printr-un Act Aditional si va 

intra in vigoare numai dupa aducerea acestor modificari la cunostinta publicului. 

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

Regulamentul Oficial.  

 

SECTIUNEA 4. Beneficiile campaniei 

4.1. In cadrul acestei campanii se va acorda contravaloarea taxei anuale, 25 de lei pentru efectuarea tranzactiilor 

de minim 300 de lei/luna (600 de lei in total in cele doua luni) la cumparaturi prin intermediul cardul de credit 

Star Forte. 

4.2. In cadrul prezentei campanii, sunt luate in considerare tranzactiile efectuate la nivelul contului Star Forte 

(atat prin cardurile de titulari, cat si pentru cardurile de posesori desemnati). 

 

SECTIUNEA 5. Mecanismul campaniei  

5.1. Pentru a beneficia de contravaloarea taxei anuale, participantii trebuie sa efectueze cumparaturi de cel putin 

300 de lei/luna (minim 600 de lei in cele doua luni) cu cardul Star Forte, in perioada campaniei.  

5.2. Pentru ca un client participant sa intre in tragerea la sorti, acesta trebuie sa indeplineasca cumulativ 

urmatoarele conditii: 

 Sa nu fi transmis mesaj in sensul ca nu doreste sa participe la prezenta campanie conform detaliilor 

mentionate la art. 3.3 din prezentul regulament 

 Sa autorizeze cumparaturi in valoare minima de 300 de lei/ luna in perioada de desfasurare a campaniei; 

 Tranzactiile sa fie efectuate prin intermediul cardului Star Forte emis de Banca Transilvania; 

 Tranzactiiile sa fie efectuate de catre o persoana care sa indeplineasca conditiile de participare ale 

prezentului Regulament; 

 Tranzactiile sa fie realizate in perioada campaniei, respectiv incepand cu 12.07.2021, ora 00:01 (ora 

Romaniei) si pana la 31.08.2021 23:59 (ora Romaniei) (tranzactiile efectuate in afara acestei perioade 

nu vor fi luate in considerare). 

 

5.3. Pentru cumparaturi in valoare minima de 300 de lei/luna efectuate prin intermediul cardului Star Forte 

emis de Banca Transilvania si inclus in prezenta campanie, in perioada 12.07.2021, ora 00:01 (ora Romaniei) 

si pana la 31.08.2021 23:59 (ora Romaniei) si in acord cu dispozitiile prezentului Regulament, se va acorda 

pana in 30.09.2021 contravaloarea taxei anuale, pentru cardul de titular – in suma de 25 de lei, 

retinuta in acest an, iar daca aceasta nu a fost retinuta pana la finalul perioadei de campanie, 

taxa se va restitui beneficiarilor in termen de 30 de zile lucratoare de la data achitarii taxei de 

administrare anuala. 

 

SECTIUNEA 6. Acordarea premiilor 

 

6.1. Dupa incheierea campaniei, respectiv 31.08.2021, Banca va verifica cumparaturile efectuate prin 

intermediul cardului Star Forte si va stabili participantii care indeplinesc in mod cumulativ conditiile prezentului 

regulament, beneficiul urmand sa fie acordat castigatorilor rezultati pana la data de 30.09.2021 sau in 

termen de o luna de la retinerea taxei de administrare anuala, doar pentru titularii cardurilor de credit 

Star Forte. 

6.2. Castigatorii vor fi anuntati despre alocarea premiilor prin SMS transmis la numarul de telefon declarat bancii 

pentru derularea relatiei de afaceri, pana in data de 30.09.2021. 
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SECTIUNEA 8. Prelucrarea datelor cu caracter personal  

Datele cu caracter personal ale participantilor la Campanie 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. 

8.1. Date privind operatorul de date cu caracter personal  

In vederea desfasurarii Campaniei, datele cu caracter personal ale participantilor  vor fi prelucrate de catre operatorul: 

Banca Transilvania S.A. (cu datele de contact detaliate la sectiunea I din prezentul Regulament), in calitate de 

organizator al campaniei. 

 

8.2.        Scopurile prelucrarii 

 

Datele cu caracter personal ale aplicantilor la Campanie vor fi prelucrate de catre Operator, in vederea: 

 Desfasurarii Campaniei; 

 Desemnarii castigatorilor;  

 Alocarii premiului  

 

Va rugam sa aveti in vedere ca in calitate de client BT, prelucrarea datelor dvs cu carater personal se va realiza 

in conformitate cu prevederile Notei de informare generale privind prelucrarea si protectia datelor 

cu caracter personal apartinand clientilor BT, pe care o puteti regasi pe website-ul 

bancii- www.bancatransilvania.ro, in  cadrul Politicii de confidentialitate BT, sau la cerere in orice unitate 

a bancii.  

 

8.3.        Categoriile de date cu caracter personal prelucrate in cadrul Campaniei 

Pentru aducerea la indeplinire a scopurilor prevazute la art. 8.2 din prezentul regulament de campanie, 

Operatorul va prelucra următoarele categorii de date cu caracter personal:  

Nume, prenume, numar de telefon si adresa de e-mail, , ID de tranzactie, data tranzactiilor,  

datele cardului, tipul cardului cu care este realizata tranzactia, suma tranzactiilor realizate cu 

cardul din campanie in perioada derularii acesteia, IBAN al contului curent si de card.  

 

8.4.       Temeiul legal al prelucrarii 

Temeiul legal al prelucrării este consimtamantul persoanelor vizate colectat şi stocat de operator, în conformitate 

cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 de a le fi prelucrate datele cu caracter personal in scop publicitar.  

   

In cazul in care nu doriti ca datele sa va fie prelucrate in scopurile prevazute la art. 8.2, puteti proceda la 

exercitarea dreptului dvs de opozitie conform prevederilor art. 3.3 din prezentul regulamentul de campanie, 

transmitand organizatorului un mesaj la adresa dpo@btrl.ro prin care aratati ca nu mai doriti sa participati la 

campanie.  

 

 

8.5        Perioada de stocare 

http://www.bancatransilvania.ro/
https://www.bancatransilvania.ro/politica-prelucrare-si-protectie-date-personale/
mailto:dpo@btrl.ro
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Datele  participantilor la campanie sunt dintre cele stabilite de legislatia in domeniul ca fiind prelucrate in scopul 

cunoasterii clientelei, astfel incat vor fi pastrate conform prevederilor acestei legislatii, de regula 5 ani de la 

incetarea relatiei de afaceri a clientului cu banca. 

 

8.6        Drepturile dvs. faṭă de prelucrarea datelor cu caracter personal 

Organizatorul garanteaza participantilor exercitarea drepturilor prevazute de Regulamentul general privind 

protectia datelor (GDPR), astfel cum se regasesc acestea prezentate detaliat in sectiunea dedicata a Politicii de 

confidentialitate BT, regasita pe website-ul www.bancatransilvania.ro 

 

 

SECTIUNEA 9. INCETAREA CAMPANIEI 

9.1. Prezenta Campanie poate si în cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majoră sau în cazul 

imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a continua prezenta Campanie.  

Nota*: Forta Majora, convenita ca fiind evenimentul imprevizibil si de neinlaturat, petrecut dupa intrarea in 

vigoare a prezentului regulament si care impiedica partea sau partile sa-si indeplineasca obligatiile asumate, 

exonereaza de raspundere partea care o invoca, pe durata de existenta a cazului de Forta Majora, confirmat de 

Camera de Comert şi Industrie a Romaniei. 

 

SECTIUNEA 10. LITIGII  

10.1 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.  

 

SECTIUNEA 11. RASPUNDEREA ORGANIZATORULUI  

11.1. Organizatorul Campaniei va acorda produsele mentionate mai sus conform cu cele prevazute in prezentul 

Regulament Oficial.  

 

Art. 12 -  Alte Clauze  

Deciziile Organizatorului privind campania sunt finale si aplicabile tuturor participantilor la aceasta. 

Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile legale necesare in caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz 

sau orice alte actiuni care ar putea afecta imaginea sau costurile pe care le implica organizarea si desfasurarea 

Campaniei.   

 

Banca Transilvania S.A. 
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