
 

 

 

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI “Plateste cu puncte STAR la Therme”  

1. Organizatorul campaniei si regulamentul oficial al campaniei “Plateste cu puncte 

STAR la Therme”, denumita in continuare Campanie este organizata si desfasurata de Banca 

Transilvania S.A, cu sediul central în Cluj-Napoca, Calea Dorobantilor, Nr. 30-36, cod 400027, 

inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Cluj sub nr J12/4155/1993, 

avand Codul Unic de Inregistrare 5022670 denumita in continuare Organizator. Campania se va 

derula in conformitate cu prevederile prezentului Regulament, ai carui termeni si conditii sunt 

obligatorii pentru toti participantii. 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 www.bancatransilvania.ro  

2. Durata campaniei  

Campania se desfasoara in perioada 10 ianuarie– 31 decembrie 2022.  

3. Dreptul si conditiile de participare la campanie 

La aceasta campanie pot participa persoanele fizice, cu varsta de peste 18 ani, care sunt posesorii 

unui card de credit care face parte din programul STAR Card al Bancii Transilvania si care in 

perioada campaniei cumpara integral cu puncte STAR, in orice zi de marti, bilete la Therme.  

Promotia este valabila doar pentru biletele achizitionate cu pret intreg din pachetele Galaxy 

Adult/Galaxy Copil/Palm adult si doar in momentul achitarii acestora.  

4. Mecanismul campaniei  

Fiecare persoana cu varsta peste 18 ani, posesoare a unui card de credit care face parte din 

programul STAR Card al Bancii Transilvania, care cumpara cu puncte STAR, in orice zi de marti 

din perioada campaniei, bilete la Therme, primeste un bilet gratuit pentru fiecare bilet cumparat. 

Contravaloarea biletului achizitionat trebuie sa fie platita integral cu puncte STAR, pentru a 

putea beneficia de campanie.  

Biletele se pot achizitiona doar de la casele de bilete din locatia Therme. Pachetul contine biletele:  

• Galaxy adult 3h = 54 lei- pret standard /64 lei – pret in perioada vacantelor 

scolare/sarbatorilor legale,  

• Galaxy copil 3h = 37 lei pret standard/47 lei pret in perioada vacantelor scolare/sarbatorilor 

legale,  
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• Palm adult 3h = 64 lei pret standard/79 lei pret in perioada vacantelor scolare/sarbatorilor 

legale.  

Promotia se acorda doar in cazul in care achiziţia este realizată integral cu puncte STAR de pe un 

card BT. Această campanie nu va fi cumulată cu nicio altă promoţie dezvoltată de Therme sau în 

parteneriat cu alte programe de bilete. Biletele gratuite sunt valabile în incinta Therme doar in 

momentul in care se achizitioneaza bilete din cadrul celor enumerate mai sus. Nu se pot acorda 

ca bilet de intrare separat de aceste bilete. Cardurile de credit care intra in programul STAR sunt: 

Mastercard Forte / Star Forte, Mastercard Forte – Divizia pentru Medici, Visa Gold/Star Gold, 

Visa Gold BT – Rotary, Visa Infinite si Visa Platinum/Star Platinum, Visa Business Silver Credit 

Card si Visa Business Silver Debit Card . 

Regulamentul Oficial al Campaniei este completat de Regulamentul Oficial al Programului de 

loialitate “Star” care se afla la dispozitia tuturor participantilor prin accesarea site-ului 

www.starbt.ro si  www.bancatransilvania.ro 

 

5. Premiile campaniei  

Pentru fiecare bilet Galaxy adult (3h), Galaxy copil (3h), Palm adult (3h) achizitionat integral cu 

puncte STAR la Therme, in orice zi de marti din perioada campaniei, se acorda un bilet cadou, 

de acelasi tip, in cadrul aceleiasi tranzactii.  

6. Taxe si impozite 

Pentru cazul in care valoarea premiilor oferite in campanie depaseste pragul pana la care acestea 

sunt neimpozabile, Banca se obliga sa calculeze, sa retina si sa vireze impozitul datorat pentru 

veniturile obtinute de catre castigatori in conformitate cu Legea 227/2015, privind aprobarea 

Codului Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, orice alte obligatii de natura fiscala si/ 

sau de orice alta natura, in legatura cu acestea, fiind in sarcina exclusiva a Participantilor carora 

le-au fost inmanate Premiile. Premiile oferite in prezenta campanie nu au valoare impozabila. 

7. 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 



 

 

 

si, dupa caz, in conformitate cu alte prevederi legale aplicabile in acest domeniu. 

7.1. Date privind operatorul datelor cu caracter personal 

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 campanie 

7.2. Scopul prelucrarii  

Datele cu caracter personal ale participantilor la Campanie vor fi prelucrate de catre Operator, 

in vederea: 

(i) organizarii si desfasurarii Campaniei; 

(iii) atribuirii premiilor 

Va rugam sa aveti in vedere ca datele cu caracter personal ale posesorilor de card in calitate de 

client BT, precum, dar fara a se limita la cele necesare pentru procesarea tranzactiei realizate la 

POS pentru achizitia biletului cu puncta Star, 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. Aceasta prelucrare nu face 

obiectul prezentului regulament de campanie. 

7.3. Categoriile de date cu caracter personal prelucrate pentru desfasurarea 
Campaniei  
Pentru aducerea la indeplinirea a scopurilor prelucrarii mentionate la art. 7.2.  Operatorul va 

prelucra următoarele categorii de date cu caracter personal ale participantilor la campanie: 

Nume, prenume, ID de tranzactie, data tranzactiei, comerciantul la care a fost 

realizata tranzactia (Therme), numarul cardului (PAN),  IBAN al contului de card 

de credit, cod client (CIF BT). 

 

7.4        Temeiul legal al prelucrarii 

Temeiul legal al prelucrării este interesul legitim al bancii de a incuraja utilizarea la plata a 

cardurilor care fac parte din programul STAR Card al Bancii Transilvania si de a oferi posesorilor 

acestor carduri posibilitatea de a beneficia de premiile campaniei ca urmare a utilizarii la plata a 

acestor carduri 

 

 

https://www.bancatransilvania.ro/Nota-informare-generala-privind-prelucrarea-si-protectia-datelor-cu-caracter-personal-clienti-BT.pdf
https://www.bancatransilvania.ro/Nota-informare-generala-privind-prelucrarea-si-protectia-datelor-cu-caracter-personal-clienti-BT.pdf
https://www.bancatransilvania.ro/Nota-informare-generala-privind-prelucrarea-si-protectia-datelor-cu-caracter-personal-clienti-BT.pdf
https://www.bancatransilvania.ro/politica-prelucrare-si-protectie-date-personale


 

 

 

7.5.        Destinatarii datelor cu caracter personal 

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

prestatori de servicii utilizati de banca, care actioneaza in numele si conform instructiunilor 

bancii (societati de webhosting, prestatori servicii transmitere e-mail).   

7.6        Perioada de stocare 

Datele prelucrate participantilor la campanie  sunt dintre cele pe care prevederile legale 

aplicabile unei institutii de credit impun sa fie pastrate 5 ani de la incetarea relatiei de afaceri a 

clientului cu banca. La finalul acestei perioade date vor fi sterse sau anonimizate, cu exceptia 

cazurilor in care exista alte prevederi legale care impugn pastrarea in continuare a acestora (ex: 

datele care trebuie pastrate timp de 10 ani  conform prevederilor actelor normative aplicabile in 

domeniul contabilitatii sau timp de 10 ani de  la incetarea relatiei de afaceri conform Codului de 

procedura fiscala).  

7.7        Drepturile participantilor faṭă de prelucrarea datelor cu caracter personal 

Organizatorul garanteaza participantilor posibilitatea exercitarii 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 

7.8. Prelucrarea datelor cu caracter personal de catre Therme Nord Bucuresti S.R.L, pentru 

propriile sale scopuri, in cadrul procesului de vanzare a produselor si serviciilor sale sau alte 

situatii in care Therme Nord Bucuresti SRL actioneaza ca operator de date cu caracter personal, 

se va face in conformitate cu politica acestuia de confidentialitate care poate fi accesata la:  

https://therme.ro/politica-de-confidentialitate sau consultata in zona caselor de marcat la 

momentul vizitei. 

8. Incetarea campaniei  

Prezenta Campanie va putea inceta inainte de data prevazuta la pct. 2 oricand in cazul producerii 

unui eveniment de forta majora de natura a face imposibila desfasurarea Campaniei sau pentru 

orice alt motiv, daca Organizatorul decide aceasta, comunicand public modificarea 

Regulamentului in sensul incetarii campaniei, cu cel putin 30 zile inainte ca incetarea sa aiba loc.  

9. Litigii  

Eventualele neintelegeri aparute între Organizator s ̧i participanţii la Campanie se vor rezolva pe 

cale amiabila sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solut ̧ionate de instanţele 

judecatoresti romane competente. Date de contact Banca Transilvania:  

https://www.bancatransilvania.ro/politica-prelucrare-si-protectie-date-personale/
http://www.bancatransilvania.ro/
https://therme.ro/politica-de-confidentialitate


 

 

 

Adresa: Cluj-Napoca, Cluj, Calea Dorobantilor, Nr. 30-36, 400027 E-mail: 

contact@bancatransilvania.ro Telefon: 0264 594 337, 0801 010128 (apelabil din reteaua 

Telekom), *8028 (apelabil la tarif normal din retelele Telekom, Vodafone si Orange)  

Legea aplicabila derularii prezentei Campanii este legea romana.  

10. Dispozitii finale  

Regulamentul Campaniei este disponibil, cu titlu gratuit, pe pagina www.bancatransilvania.ro  

Participarea la aceasta Campanie implica obligativitatea participantilor de a respecta prevederile 

prezentului Regulament.  
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