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REGULAMENT CAMPANIE 

 
 

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI  

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

Romania, Cluj-Napoca, Strada G. 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 nr. 8728, denumita in continuare Organizator, in conformitate prevederile 

prezentate in prezentul Regulamentul Oficial al Campaniei (denumit in continuare "Regulament 

Oficial”/”Regulament”).  

 

SECTIUNEA 2. DURATA SI ARIA DE DESFASURARE A CAMPANIEI  

2.1 Campania va incepe la data de 21 iunie 2019, ora 00:01 si va lua sfarsit la data de  31 decembrie 2019, 

ora 23:59, ora Romaniei, urmand a se desfasura in toate locatiile  comerciantilor acceptatori Carduri de masa BT 

de pe teritoriul Romaniei, disponibili pe site-ul bancii https://www.bancatransilvania.ro/comercianti-card-de-

masa/. 

2.2 Prezentul regulament al campaniei va fi disponibil si va putea fi consultat pe site-ul oficial al Bancii 

Transilvania www.bancatransilvania.ro.  

2.3 Prezenta campanie poate fi prelungita de catre Organizator. Prelungirea va fi adusa la cunostinta 
participantilor prin act aditional la prezentul regulament, ce va fi facut public cu cel putin 24 ore inainte de 
intrarea acestuia in vigoare. 
 

SECTIUNEA 3. DREPTUL DE PARTICIPARE  

3.1. La aceasta Campanie pot participa detinatorii de Card de masa BT, care au fost informati in mod direct sau 

indirect cu privire la oferta, si care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:  

 persoane fizice cu varsta mai mare de 18 ani la data de incepere a campaniei (21 iunie 2019), tinand 

cont de conditiile descrise la art. 3.4;  

 sa fie detinatorul unui Card de masa emis de Banca Transilvania; 

 sa fi efectuat in cadrul perioadei campaniei tranzactie/ii de plata cu Cardul de masa BT. 

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 unui newsletter/SMS aferent campaniei, 
vor transmite un mesaj prin care isi exprima refuzul de participare in campanie la adresa de e-mail 
contact@bancatransilvania.ro sau prin apelarea call center-ului BT la numerele de telefon 0264 308028, *8028, 
pana la data efectuarii primei plati in cadrul campaniei cu Cardul de masa BT detinut.  

3.4. Pentru fiecare tranzactie eligibila efectuata in perioada campaniei cu un Card de masa BT, si in acord cu 
dispozitiile prezentului regulament, se va acorda 2% din valoarea fiecarei tranzactii pe contul curent cu card de 
debit atasat al clientului, deschis la Banca Transilvania (pentru clientii care detin un astfel de cont). Clientii care 
nu detin un cont curent cu card de debit atasat la BT, vor fi instiintati de beneficiul obtinut si indrumati sa isi  
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deschida un cont curent cu card de debit BT respectand normele in vigoare ale bancii, beneficiul urmand a se 
acorda ulterior deschidetii contului curent si cardului de debit BT. 
3.5. Participantii la Campanie sunt obligati sa respecte termenii si conditiile prezentate din prezentul 

Regulamentul Oficial.  

 

SECTIUNEA 4. Premiile campaniei 

4.1. In cadrul acestei campanii pentru fiecare tranzactie efectuata prin Cardul de masa BT (prin "tranzactie" se 

intelege tranzactie de plata cu cardul efectuata la POS) se acorda 2% din valoarea tranzactiei efectuate. 

4.2. In cadrul prezentei campanii, un client participant poate efectua mai multe tranzactii cu cardurile incluse in 

campanie. 

 

SECTIUNEA 5. Mecanismul campaniei  

5.1. Pentru a primi premiul campaniei, participantii trebuie sa efectueze cel putin o tranzactie cu Cardul de masa 

BT (prin „tranzactie” se intelege tranzactie de plata cu cardul efectuata la punctele de vanzare – POS), in perioada 

campaniei.  

5.2. Pentru ca un client participant sa primeasca premiul campaniei, acesta trebuie sa indeplineasca cumulativ 

urmatoarele conditii: 

 Sa nu fi transmis Bancii dezacordul de participare la prezenta campanie conform detaliilor 
mentionate la art. 3.3 din prezentul regulament 

 Tranzactia sa fie efectuata de catre o persoana care sa indeplineasca conditiile de participare ale 
prezentului Regulament; 

 Tranzactia sa fie realizata in perioada campaniei, respectiv incepand cu 21.06.2019, ora 00:01 
(ora Romaniei) si pana la 31.12.2019 23:59 (ora Romaniei) (tranzactiile efectuate in afara acestei perioade nu 
vor fi luate in considerare). 
 

5.3. Pentru fiecare tranzactie efectuata prin intermediul unui Card de masa emis de Banca Transilvania si inclus 

in prezenta campanie, in perioada 21.06.2019, ora 00:01 (ora Romaniei) si pana la 31.12.2019 23:59 (ora 

Romaniei) si in acord cu dispozitiile prezentului Regulament, se va acorda lunar pana in data de 15 a fiecarei 

luni, pentru luna anterioara incheiata, se va acorda 2% din valoarea totala a tranzactiei/tranzactiilor efectuate. 

 

SECTIUNEA 6. Acordarea premiilor campaniei 

6.1. Lunar, pana in data de 15 a fiecarei luni, pentru luna anterioara, Banca va verifica tranzactiile eligibile si va 

acorda 2% din valoarea totala a tranzactiilor eligibile in campanie, prin creditarea in contul curent in 

RON cu un card de debit BT atasat, ale clientului ce a efectuat tranzactia/iile prin intermediul Cardului 

de masa BT inclus in prezenta campanie. 

 

6.2. Acordarea premiilor se va efectua dupa stabilirea tranzactiilor ce au fost realizate conform mecanismului 

campaniei curente si care care indeplinesc conditiile de participare ale prezentului Regulament. 
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6.3. In circumstante care nu depind de Organizator, acesta nu isi asuma responsabilitatea respectarii termenului 

de plata mentionat anterior. 

 

SECTIUNEA 7. Taxe si impozite 

7.1. Organizatorul se obliga sa calculeze, sa retina si sa vireze catre bugetul statului impozitul datorat 

pentru veniturile obtinute de catre castigatorii persoane fizice din aceasta promotie, in conformitate cu 

dispozitiile prevazute de Lg. 227/2015 cu modificarile ulterioare, privind Codul fiscal. Orice alte 

obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu acestea, fiind in sarcina exclusiva a 

fiecarui castigator. 

 

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 operatorii de date cu caracter personal si imputernicitii 

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

Banca Transilvania S.A. (cu datele de contact detaliate la art. 1.1), in calitate de organizator al 

campaniei. 

 

8.2.        Scopurile prelucrarii 

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

(i) organizarii si desfasurarii Campaniei; 

(ii) desemnarii si validarii castigatorilor; 

(iii) atribuirii premiilor 

(iv) indeplinirii obligatiilor fiscale si financiar contabile ale Operatorului. 
 

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

Pentru înscriere, pentru participare la campanie, pentru buna desfăṣurare a ei, pentru premiere ṣi atribuirea 

premiilor, Operatorul va prelucra următoarele categorii de date cu caracter personal:  

nume ṣi prenume, data nasterii, transaction ID, nr. de telefon mobil, adresa de e-mail, CIF, cont 

card. 

8.4.       Temeiul legal al prelucrarii 

Temeiul legal al prelucrării este consimtamantul persoanelor vizate colectat şi stocat de Băncile Participante, în 

conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679.  
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8.5        Destinatarii 

Datele personale menṭionate mai sus vor fi prelucrate/accesibile ṣi de către împuterniciții Operatorului si ele pot 

fi dezvaluite si autoritatilor legale, in cazurile in care Operatorul trebuie sa respecte obligatiile impuse de 

legislatia in vigoare.  

 

8.6        Perioada de stocare 

Datele cu caracter personal ale Participantilor declarati necastigatori prelucrate in scopurile mentionate la 10.3 

vor fi stocate timp de 60 de zile de la incheierea Campaniei. 

Datele cu caracter personal ale castigatorilor vor fi stocate conform prevederilor legale aplicabile in materie 

financiar-contabila, respectiv 10 (zece) ani de la data incheierii exercitiului financiar in care a avut loc plata 

impozitului din premii.  

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

mijloacele de prelucrare si stocare, impunand Imputernicitilor obligatii similare. 

 

8.7        Drepturile dvs. faṭă de prelucrarea datelor cu caracter personal 

In vederea asigurarii unei prelucrari echitabile si transparente, Operatorul asigura participantilor, pe durata 

Campaniei, urmatoarele drepturi: 

(i) 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; 

(ii) dreptul de a solicita accesul la datele cu caracter personal; 

(iii) dreptul de a solicita rectificarea datelor cu caracter personal; 

(iv) dreptul de a solicita stergerea datelor cu caracter personal  

(v) dreptul la restrictionarea prelucrarii; 

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

(vii) dreptul la portabilitate a datelor; 

(viii) dreptul de a depune o plangere in fata Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu 

Caracter Personal. 

 

Desemnarea castigatorilor Promotiei se va face prin mijloace automate de prelucrare a datelor cu caracter 

personal, fara interventie umana. 

Participantii care au intrebari cu privire la aceste clauze și la protecția confidenţialităţii sau doresc să isi exerce 

oricare dintre drepturile legale, astfel cum sunt stabilite 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 termen de 30 (treizeci) de zile, cu exceptia situatiei in care, din motive 

specifice referitoare la dreptul legal specific sau complexitatea solicitării, acest termen poate fi prelungit.  
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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/ 

 

8.8        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.    

Operatorul se obliga sa impuna Imputernicitilor obligatii similare. 

 

8.9. Modificarea politicii de prelucrare a datelor cu caracter personale 

Operatorul are dreptul de a modifica prezentul Articol 10 la Regulament oricand pe durata desfasurarii 

Campaniei, numai in cazul in care se descopera masuri mai eficiente pentru protejarea si securizarea datelor cu 

caracter personal ale persoanelor vizate si fara a afecta drepturile si libertatile acestora. Orice astfel de modificare 

va fi publicata cu 24 de ore in prealabil pe site-ul Operatorului, respectiv va fi adusa la cunostinta Participantilor 

prin aceleasi mijloace prin care au fost incunostintate cu privire la Regulament.   

 

SECTIUNEA 9. INCETAREA CAMPANIEI 

9.1. Prezenta Campanie poate inceta numai 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.  
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Prezentul regulament poate suferi modificari ori de cate ori organizatorul considera necesar, fara a anunta in 

prealabil.  

 

SECTIUNEA 11. RASPUNDEREA ORGANIZATORULUI  

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

prezentul Regulament Oficial.  

 

Art. 12 -  Alte Clauze  

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

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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ACT ADITIONAL 1 

la 

REGULAMENT CAMPANIE 

2% inapoi la tranzactiile efectuate cu Cardurile de masa BT 

 

Perioada: 21 Iunie 2019 – 30 Iunie 2020 

organizata de Banca Transilvania 
 

Organizatorul decide, in acord cu Sectiunea 2, alin. 2.2 modificarea Regulamentului Campaniei 2% inapoi la 

tranzactiile efectuate cu Cardurile de masa BT 

Se modifica alin. 2.1 din Sectiunea 2. denumita “DURATA SI ARIA DE DESFASURARE A CAMPANIEI” si va 

avea urmatoarele informatii : 

2.1 Campania va incepe la data de 21 iunie 2019, ora 00:01 si va lua sfarsit la data de  30 iunie 2020, ora 

23:59, ora Romaniei, urmand a se desfasura in toate locatiile  comerciantilor acceptatori Carduri de masa BT de 

pe teritoriul Romaniei, disponibili pe site-ul bancii https://www.bancatransilvania.ro/comercianti-card-de-

masa/. 

 

Se modifica Sectiunea 5. denumita “MECANISUL CAMPANIEI” si va avea urmatoarele informatii: 

5.2. Pentru ca un client participant sa primeasca premiul campaniei, acesta trebuie sa indeplineasca cumulativ 

urmatoarele conditii: 

 Sa nu fi transmis Bancii dezacordul de participare la prezenta campanie conform detaliilor 
mentionate la art. 3.3 din prezentul regulament 

 Tranzactia sa fie efectuata de catre o persoana care sa indeplineasca conditiile de participare ale 
prezentului Regulament; 

 Tranzactia sa fie realizata in perioada campaniei, respectiv incepand cu 21.06.2019, ora 00:01 
(ora Romaniei) si pana la 30.06.2020 23:59 (ora Romaniei) (tranzactiile efectuate in afara acestei perioade nu 
vor fi luate in considerare). 
 
5.3. Pentru fiecare tranzactie efectuata prin intermediul unui Card de masa emis de Banca Transilvania si inclus 

in prezenta campanie, in perioada 21.06.2019, ora 00:01 (ora Romaniei) si pana la 30.06.2020 23:59 (ora 

Romaniei) si in acord cu dispozitiile prezentului Regulament, se va acorda lunar pana in data de 15 a fiecarei 

luni, pentru luna anterioara incheiata, se va acorda 2% din valoarea totala a tranzactiei/tranzactiilor efectuate. 

 
Prezentul Act aditional face parte din Regulament, pe care il modifica in consecinta, restul 

dispozitiilor acestuia ramanand neschimbate. 
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