REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI “UNTOLD x BT”

1.

ORGANIZATORUL

CAMPANIEI
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REGULAMENTUL

OFICIAL

AL

CAMPANIEI
1.1. Campania “UNTOLD x BT” denumita in continuare Campania este organizata si
desfasurata de Banca Transilvania S.A, cu sediul central în Cluj-Napoca, str. G Baritiu, nr. 8,
cod 400027, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Cluj sub nr
J12/4155/1993, avand Codul Unic de Inregistrare 5022670 si numar de telefon 0264/308028,
denumit in continuare Organizator.
1.2. Campania se va derula in conformitate cu prevederile prezentului Regulament, ai carei
termeni si conditii sunt obligatorii pentru toti participantii.
1.3. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica oricand Regulamentul, urmand ca astfel
de modificari sa intre in vigoare in momentul comunicarii lor prealabile catre participanti
prin afisare pe site-ul https://www.bancatransilvania.ro/oferte-untold/ .
2. DURATA CAMPANIEI
2.1. Campania se desfasoara in perioada 09 - 12 iulie 2019.
2.2. Banca Transilvania isi rezeva dreptul de a decide unilateral si in orice moment modificarea
duratei Campaniei “UNTOLD x BT”, decizia urmand a fi comunicata tuturor participantilor
cu

cel

putin

2

zile

inainte

de

modificare,

prin

afisarea

pe

site-ul

https://www.bancatransilvania.ro/oferte-untold/ .
3. CONDITII DE PARTICIPARE
3.1. La aceasta campanie pot participa persoanele fizice majore care indeplinesc in mod
cumulativ urmatoarele conditii:
3.1.1. In perioada 09 – 12 iulie 2019 se inscriu in campanie prin aplicarea online la campanie
pe site-ul https://www.bancatransilvania.ro/oferte-untold/ .
3.1.2. Nu detin in prezent, nu au detinut in ultimele 12 luni un card de credit Star
Forte/Gold/Platinum si nu au o cerere in lucru pentru un astfel de produs in calitate de titular,
la momentul inscrierii in campanie, si aplica pentru un astfel de card in calitate de titular.
3.1.3 Valoarea minima a liniei de credit alocate sa fie 2,000 lei pentru cardul Star Forte, 4,000
pentru Star Gold si 10,000 pentru Star Platinum.
3.1.4 Documentatia de credit completa trebuie depusa in unitatea BT pana in 19 iulie 2019.

Pentru a li se putea emite un card de credit participant la campanie, solicitantii trebuie sa se
incadreze in conditiile de eligibilitate prevazute de normele si politicile de creditare ale Bancii
Transilvania. Banca Transilvania SA isi rezerva dreptul de a refuza acordarea produsului sau
acestei promotii oricarui participant care nu se incadreaza in conditiile de eligibilitate
prevazute de normele si politicile interne ale Bancii Transilvania.
3.3. Nu pot participa la campanie angajatii Bancii Transilvania si cei ai Grupului Financiar BT.
3.4. Participantii la campanie au obligatia de a consulta site-ul
https://www.bancatransilvania.ro/oferte-untold/ pentru a afla toate informatiile cu privire la
conditiile campaniei.
3.5. Regulamentul Oficial al Campaniei este completat de Regulamentul Oficial al Programului
de plata in rate fara dobanda “Star” si Regulamentul Oficial al Programului de loialitate “Star”
care se afla la dispozitia tuturor participantilor prin accesarea site-ului www.starbt.ro .
4. MECANISMUL CAMPANIEI
4.1. Fiecare persoana care, in perioada 09 - 12 iulie 2019, se inscrie in campanie prin
modalitatea prevazuta la pct. 3.1.1. din prezentul regulament, aplica ulterior in calitate de
titular pentru obtinerea unui card de credit Star Forte/Gold/Platinum avand linia de credit
descrisa la pct. 3.1.3, indeplineste conditiile solicitate de Banca pentru emiterea acestuia si
intra in posesia lui, va primi un beneficiu garantat constand in 200 puncte STAR pe cardul de
credit nou emis in aceasta campanie si activat pana in data de 26 iulie 2019. Punctele pot fi
utilizate doar in cadrul festivalului UNTOLD - editia 2019, prin alimentarea cardurilor de
festival cu punctele STAR bonus.
4.2 Punctele vor fi acordate clientilor direct pe card, ulterior emiterii cardului de credit, in
intervalul 29 - 31 iulie 2019, pentru cardurile care au fost emise si activate pana cel tarziu in
data de 26 iulie 2019. Pentru a utiliza cardul si implicit punctele STAR, acesta trebuie sa fie
activat la orice ATM Banca Transilvania, prin introducerea codului de activare primit prin
SMS de la Banca Transilvania, la ridicarea cardului din unitatea BT.
4.3 Organizatorul nu poate fi tras la raspundere pentru cazurile in care participantii care s-au
inscris in campanie nu intra in posesia cardului nou emis, din culpa acestora, pana in data de
26 iulie 2019.
5. BENEFICIILE CAMPANIEI
Fiecare premiu acordat in cadrul acestei Campanii consta in:

200 puncte STAR pe cardul Star Forte/Gold/Platinum nou emis in urma
inscrierii in campanie, in conditiile in care cardul a fost emis si activat pana la
data de 26 iulie 2019.
Punctele vor fi acordate clientilor direct pe card, ulterior emiterii cardului de credit conform
campaniei, in intervalul 29 - 31 iulie 2019 si sunt destinate consumatiei in cadrul festivalului
UNTOLD - editia 2019, prin alimentarea cardurilor de festival cu punctele aferente. Se va
acorda un singur premiu constand in 200 de puncte Star pe unul dintre cardurile Star
Forte/Gold/Platinum nou emis in urma inscrierii in campanie.
Daca pana la finalul zilei de 05 august 2019, ora 24:00, cele 200 de puncte STAR nu au fost
utilizate de pe cardul Star Forte/Gold/Platinum, Banca isi rezerva dreptul de a retrage
beneficiul acordat sau restul ramas neutilizat, in termen de max. 10 zile lucratoare.
6. TAXE SI IMPOZITE
6.1. Premiile acordate de Organizator sunt neimpozabile in limita sumei de 600 lei, realizate
de fiecare participant la campanie, pentru fiecare premiu acordat.
6.2. Organizatorul nu este raspunzator de plata altor taxe, impozite sau obligatii financiare de
orice fel legate de premiul oferit, toate acestea fiind in sarcina castigatorului.
7. PRELUCRAREA SI PROTECTIA 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 si, dupa caz, in conformitate cu alte prevederi legale aplicabile in acest domeniu.
7.1

Date privind operatorul datelor 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.
7.2

Scopurile prelucrarii

Datele cu caracter personal ale participantilor la Campanie vor fi prelucrate de catre
organizator in vederea inscrierii aplicantilor in Campanie, precum si pentru organizarea si
desfasurarea Campaniei, respectiv a acordarii premiilor constand in 200 puncte Star;

6.3. Categoriile de date cu caracter personal prelucrate pentru desfasurarea
Campaniei
Pentru înscrierea la si in vederea derularii campaniei, inclusiv pentru contactarea
participantilor in legatura cu prezenta campanie, Operatorul va prelucra următorele categorii
de date cu caracter personal:
Nume, prenume, numar de telefon, adresa de e-mail, cod numeric personal, ID
de tranzactie, cont IBAN atasat cardului de credit emis in cadrul campaniei.
Codul numeric personal este prelucrat in cadrul campaniei pentru a putea identifica
formularul dvs. de aplicare. Furnizarea acestei date nu este obligatorie, dar este posibil ca in
lipsa acesteia sa nu putem identifica unic cererea dvs. si astfel sa nu va putem identifica drept
aplicant in cadrul Campaniei si sa nu puteti beneficia de premiul acordat.
De asemenea, dintre urmatoarele date de contact - adresa de e-mail si numar de telefon - este
nevoie sa completati cel putin una, pentru a putea sa luam legatura cu dvs.
In ceea ce priveste celelalte date cu caracter personal mentionate mai sus, neacordarea
consimtamantului pentru ca acestea sa fie prelucrate in scopurile mentionate, va face
imposibila participarea in campanie.
Datele prelucrate pentru emiterea cardurilor de credit participante la campanie precum si
pentru derularea tranzactiilor se supun prevederilor sectiunii privind prelucrarea datelor cu
caracter personal din cadrul Conditiilor Generale de Afaceri aplicabile clientilor persoane
fizice ai bancii Transilvania (CGA BT PF).
CGA BT PF poate fi obtinut din orice unitate a Bancii sau poate fi regasit accesand urmatorul
link :https://www.bancatransilvania.ro/conditiile-generale-de-afaceri-persoane-fizice3.5.6.pdf
7.4. Temeiul legal al prelucrarii
Temeiul legal al prelucrării datelor cu caracter personal este consimtamantul persoanelor
fizice care se inscriu in campanie (“persoane vizate”) colectat în conformitate cu prevederile
Regulamentului (UE) 2016/679. Prin inscrierea in campanie participantii isi exprima
consimtamantul de ale fi prelucrate datele de la pct 7.3, date pe care fiecare participant le
introduce in cadrul formularului online.
7.5

Datele personale menṭionate mai sus vor fi dezvaluite, conform nevoii de a cunoaste,

catre prestatori de servicii utilizati de Banca, ce actioneaza in numele si conform
instructiunilor Bancii (societati de webhosting, prestatori servicii transmitere e-mail).

7.6

Perioada de stocare

Datele cu caracter personal ale participantilor care nu au accesat cardul pentru care au aplicat
online, vor fi stocate timp de trei luni de la incheierea Campaniei.
La expirarea perioadei de stocare a datelor cu caracter personal, Operatorul va sterge/
anonimiza aceste date.
Pentru aplicantii care au depus cererea de card de credit in unitatea BT, dar nu s-au incadrat
in conditiile de creditare ale Bancii, precum si pentru aplicantii carora li s-au emis cererile de
credit, se aplica perioadele de stocare prevazute in Politica de confidentialitate a Bancii
Transilvania,

disponibila

la

urmatoarea

pagina

de

internet:

https://www.bancatransilvania.ro/politica-prelucrare-si-protectie-date-personale/
7.7

Drepturile participantilor faṭă de prelucrarea datelor cu caracter personal

Operatorul organizator garanteaza participantilor, pe durata Campaniei, exercitarea
urmatoarele drepturi:


dreptul de a solicita accesul la datele cu caracter personal;



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.

Participantii care au intrebari cu privire la aceste clauze și la protecția datelor lor cu caracter
personal sau doresc să isi exercite oricare dintre drepturile de mai sus pot trimite un email la
dpo@btrl.ro sau 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

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

internet:

8. INCETAREA CAMPANIEI
Prezenta Campanie va putea inceta inainte de termenul prevazut in regulament numai in cazul
producerii unui eveniment de forta majora de natura a face imposibila desfasurarea
Campaniei sau daca Organizatorul decide acest fapt, comunicand public respectiva modificare
a Regulamentului. In cazul in care, in urma unor verificari ulterioare, se constata ca au fost
incalcate conditiile prevazute in prezentul Regulament, Organizatorul isi rezerva dreptul de a
retrage premiul acordat.
9. LITIGII
Eventualele neintelegeri aparute între Organizator şi participanţii la Campanie se vor rezolva
pe cale amiabila sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi soluţionate de
instanţele judecatoresti romane competente.
Legea aplicabila derularii prezentei Campanii este legea romana.
9. DISPOZITII FINALE
Prezenta campanie nu se cumuleaza cu alte campanii ale organizatorului, aflate in derulare,
indiferent de obiectul sau beneficiile acestora, participantii avand dreptul de a beneficia de o
singura campanie, la libera alegere a participantilor.
Regulamentul Campaniei este disponibil, cu titlu gratuit, pe site-ul
https://www.bancatransilvania.ro/oferte-untold/ . Participarea la aceasta Campanie implica
obligativitatea participantilor de a respecta prevederile prezentului Regulament.

Banca Transilvania S.A.

