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S-a solicitat autentificarea urmatorului act: 
 
 

REGULAMENTUL Campaniei promotionale 
“De la pasiunea de-o vara la cariera e doar un StudentBiz” 

 
SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL 
1.1. Organizator al campaniei promotionale“De la pasiunea de-o vara la cariera e doar un StudentBiz’’ este 
Raiffeisen Bank S.A., persoana juridica romana, societate administrata in sistem dualist, cu sediul in Bucuresti, Calea 
Floreasca nr. 246c, Cladirea Sky Tower, Sector 1, cod 011857, inregistrata in Registrul Bancar nr. RB-PJR-40-
009/1999, numar de ordine in Registrul Comertului J 40/44/1991, Cod unic de inregistrare 361820, Cod de 
inregistrare in scopuri de TVA RO361820, avand un capital social in suma de 1.200 mil. lei, integral varsat, avand 
notificarea privind prelucrarea datelor cu caracter personal in scopul de “marketing, reclama si publicitate” 
inregistrata la ANSPDCSP cu nr. 189denumita in cele ce urmeaza “Organizatorul”, reprezentata prin Florin Leonard 
Boldescu, in calitate de Manager Departament, Departament Clienti de Casa 

 
Decizia de derulare a campaniei promotionale“De la pasiunea de-o vara la cariera e doar un StudentBiz”, 
(denumita incontinuare „campania promotionala”), conform regulilor stabilite prin prezentul Regulament, este finala 
si obligatorie pentru participanti.  
 
SECTIUNEA 2. LOCUL DE DESFASURARE  
Campania promotionala se va desfasura in mediu electronic, pe site-ul www.studentbank.ro.   
 
SECTIUNEA 3. DURATA CAMPANIEI PROMOTIONALE 
Campania promotionala va fi lansata la data de 24 august 2016, ora 18:00 si se va desfasura pana la data de 28 
septembrie 2016, inclusiv, ora 23:59. 
Campania promotionala se va desfasura in conformitate cu prevederile prezentului Regulament. 
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SECTIUNEA 4. DREPTUL DE PARTICIPARE. CONDITII DE PARTICIPARE. MECANISMUL CAMPANIEI 
PROMOTIONALE 
4.1 La aceasta campanie promotionala pot participa toate persoanele fizice cu cetatenie romana, CI valid, cu varsta 
cuprinsa intre 18 - 26 de ani (neimpliniti) la data de 28.09.2016, care au calitatea de studenti sau masteranzi in 
cadrul unei facultati de stat sau particulare din Romania, acreditata de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si 
Sportului, in orice forma de invatamant si care se inregistreaza pe site-ul www.studentbank.ro si participa in 
perioada  24.08.2016 ora 18:00 – 28.09.2016, ora 23:59, inclusiv, la jocul intitulat „StudentBiz ”.  
La prezenta campanie promotionala pot participa toate persoanele fizice, descrise mai sus, cu exceptia angajatilor 
Raiffeisen Bank SA, ai SC Centrade Integrated SRL, ai agentiilor si furnizorilor implicati in aceasta campanie 
promotionala, precum si a rudelor de gradul I (copii si parinti) si a sotului/sotiei celor mentionati mai sus.  
Criterii de validare: 
Pentru ca participantii sa fie validati ca participanti la campanie, acestia trebuie sa indeplineasca cumulativ 
urmatoarele criterii de validare:  

- sa aiba varsta de pana in 26 de ani (neimpliniti) la data finalizarii campaniei, respectiv la data de 
28.09.2016; 

- sa fie studenti sau masteranzi in cadrul unei facultati de stat sau particulare din Romania, acreditata de 
Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, in orice forma de invatamant, pe perioada derularii 
campaniei; 

- sa se inregistreze pe site-ul www.studentbank.ro, in perioada derularii campaniei, 24.08.2016 ora 18:00 – 
28.09.2016, ora 23:59 inclusiv, conform prevederilor prezentului regulament; 

- sa participe pe site-ul www.studentbank.ro la jocul StudentBiz in perioada 24.08.2016 ora 18:00 – 
28.09.2016, ora 23:59inclusiv, urmand regulile jocului. Regulile jocului sunt prezentate pe site-ul indicat 
anterior precum si in prezentul regulament. 

 
Toate aceste persoane care indeplinesc criteriile de validare sunt inscrise automat la aceasta campanie. 
 
4.2 StudentBiz este un joc online desfasurat pe platforma Raiffeisen Bank SA dedicata exclusiv studentilor – 
www.studentbank.ro. 
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Jocul este creat special pentru studenti, posesori sau nu ai unui card de debit cu optiunea student atasata, emis de 
Raiffeisen Bank SA, denumit in cele ce urmeaza, Studentocard. Campania “De la pasiunea de-o vara la cariera e 
doar un StudentBiz’’ consta in 5 saptamani de joc online, in care participantii au ocazia de a-si alege o idee de 
afacere din cele propuse in joc si de a trece prin toate etapele dezvoltarii si cresterii unei afaceri pe parcursul 
campaniei.  

Pentru a intra in joc, utilizatorii trebuie sa-si faca cont pe site-ul www.studentbank.ro unde vor trebui sa furnizeze 
urmatoarele informatii/sa bifeze casutele mentionate, dupa ce a luat la cunostinta continutul respectiv:  

• Prenume 
• Nume 
• Email 
• Oras 
• Adresa 
• Telefon 
• Universitate 
• Parola 
• Confirma parola 
• Scrie codul captcha prezentat in box din site 
• Sa bifeze checkbox “Am citit Regulamentul” si “Sunt de acord cu termeni si conditii” 

4.3 Jocul “StudentBiz” (“Jocul”)  va fi lansat de organizator pe site-ul www.studentbank.rola data de 24 septembrie 
2016, ora 18:00.  
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Mecanismul jocului este urmatorul:  

4.3.1 In prima etapa, obligatorie pentru toti participantii, jocul pune la dispozitie participantului optiunea de a 
alege din 3 idei de afaceri pe care sa le administreze si sa le dezvolte pe parcursul celor 5 saptamani de campanie. 
Afacerile propuse de organizator in cadrul Jocului sunt urmatoarele:  

• Longboard designer  
• Playlist master 
• Travel photographer 

 
 
4.3.2 Odata aleasa afacerea, participantul si isi poate dezvolta in continuare afacerea trecand, la alegerea sa, 
prin mai multe etape (etapele urmatoare nu sunt obligatorii pentru participanti, sunt create pentru ca acestia sa 
poata acumula puncte in cadrul campaniei, asa cum este detaliat la punctul 4.4) si avand posibilitatea sa 
acumuleze puncte in continuare, astfel:  
• Sa foloseasca un “pistol de Like-uri” pe care il are la dispozitie in cadrul jocului si sa tinteasca pozele 

prietenilor sai de pe pagina proprie de Facebook (joc tip point & shoot). Daca participantul le tinteste pe toate, 
va primi 20 de puncte, iar daca nu a reusit “sa impuste cu likeuri” toate pozele prietenilor nu va primi niciun 
punct, insa va putea sa repete aceasta etapa pana reuseste sa acumuleze punctele; 

• Sa gaseasca un investitor si sa-l convinga sa investeasca in afacerea sa. Pentru a obtine investitia, participantul 
trebuie sa joace un joc de tip Arcade (intitulat “Gaseste un investitor”) in care participantul trebuie sa mearga 
contra cronometru printr-un oras aglomerat care ii este potrivnic, catre business tower-ul unde se afla 
investitorul, care il va ajuta (cu bani) sa-si inceapa afacerea. Daca reuseste, va primi un numar predefinit de 
puncte, conform prevederilor art. 4.4 de mai jos. La finalizarea jocului participantul va primi 100 puncte. 
Punctele se acorda o singura data pe toata durata campaniei promotionale. Dupa gasirea investitorului 
participantul trebuie sa raspunda la intrebarile unui quiz; daca raspunde corect va primi inca 100 de puncte. 

• Sa imprumute bani de la banca:  
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o Daca participantul detine un Studentocard atunci poate introduce codul de Studentocard.Codul 
Studentocard este alcatuit din primul nume/prenume care apare pe card + ultimele 4 cifre din numarul 
cardului. Spre exemplu, daca numele complet al utilizatorului, asa cum este el inscris pe Studentocard, 
ar fi ION IONESCU (numele este trecut pe Studentocard cu CapsLock, la fel va trebui completat si codul 
Studentocard) iar ultimele 4 cifre ale cardului acestui utilizator ar fi 1234, atunci codul Studentocard va 
fi ION1234. La simpla introducere a codului de Studentocard, participantul va primi in joc 100 puncte 

o Daca utilizatorul nu detine Studentocard atunci poate aplica pentru un Studentocard prin completarea 
formularului care se deschide apasand butonul “Aplica acum” 

 
Sa investeasca in afacere.  

o Pentru a-si dezvolta afacerea si a crea produse finite pentru fiecare afacere, utilizatorul va trebui sa 
achizitioneze produse specifice fiecarei afaceri in parte, astfel:  

a. Longboard designer:  va putea cumpara urmatoarele instrumente:  
� roti 
� lemn 
� vopsea 

b. Playlist master : va putea cumpara urmatoarele instrumente: 
� mixer 
� notebook 
� casti 

c. Travel photographer : va putea cumpara urmatoarele instrumente: 
� ramefoto 
� obiective 
� aparat foto 
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Sa dezvolte produse finite pentru fiecare afacere aleasa. Fiecare afacere poate furniza cate 1 produs finit 
pe parcursul jocului, fiecare cu un grad de complexitate diferit. Produsele finite ale muncii pentru fiecare 
afacere sunt urmatoarele: 

a. Longboard designer: Longboarduri personalizate create de catre participant. Pentru producerea 
unui longboard este necesara alegerea unui model de longboard din cele 3 disponibile in joc si 
incarcarea pe site-ul www.studentbank.ro a unei fotografii realizata de catre participant 
reprezentand o imagine cu care participantul si-ar dori sa-si personalizeze longboardul precum 
si sa dea o denumire produsului respectiv.  Longboardul creat de participant va fi evaluat de 
catre organizator si, in cazul in care longboardul creat contine materiale obscene, de natura 
pornografica sau ilegale, Organizatorul isi asuma dreptul de a respinge acele materiale. 

b. Playlist master: sa introduca linkul de Youtube sau Souncloud al unui playlist realizata de catre 
participant, sa denumeasca mixul din playlist precum si sa incarce o fotografie realizata de 
catre participant reprezentand o imagine cu care participantul si-ar dori sa-si personalizeze 
coperta mixului.  Imaginea incarcata de participant va fi evaluata de catre organizator si, in 
cazul in care coperta si playlistul create contin materiale obscene, de natura pornografica sau 
ilegale, Organizatorul isi asuma dreptul de a respinge acele materiale. 

c. Travel photographer: sa aleaga un model de galerie dintre cele 3 disponibile in joc, sa incarce 
3 fotografii realizate de catre utilizator cu care participantul si-ar dori isi decoreze galeria 
virtuala precum si sa dea o o denumire a galeriei. Imaginile incarcate de participant in galeria 
virtuala vor fi evaluate de catre organizator si, in cazul in care galeria creata contine materiale 
obscene, de natura pornografica sau ilegale, Organizatorul isi asuma dreptul de a respinge 
acele materiale. 
 

 
Imaginile incarcate de participanti trebuie sa respecte urmatoarele criterii: sa nu transmita mesaje care 
contravin legii sau care sa instige la savarsirea de acte contrare legii, care sa aiba caracter  malitios, 
calomniator, obscen, pomografic/imoral sau vulgar, defaimator, rasist sau xenofob sau care prin 
postarea sau utilizarea lor sa incalce dreptul de autor a vreunei persoane.  
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Raspunderea pentru publicarea/incarcarea imaginilor de catre participanti sunt in totalitatea in 
responsabilitatea participantului care isi asuma acoperirea eventualelor daune create oricarei persoane 
fizice sau juridice  prin publicarea imaginilor respective.     
La momentul incarcarii lor de catre participanti, imaginile pot fi vizualizate numai de catre organizator, 
care isi rezerva dreptul de a le respinge daca nu sunt conforme cu criteriile de mai sus.  
 

Sa isi promoveze afacerea prin dezvoltarea unor: 
o Carti de vizita personalizate  
o Facebook covers personalizate  

Sa isi invite asociati in joc, dintre prietenii de pe pagina proprie de pe Facebook. Aceasta actiune 
presupune ca Participantul sa invite prieteni in promotie prin introducerea adreselor de email ale 
prietenilor sai in sectiunea special destinata. Poate invita maximum patru prieteni insa primeste puncte 
doar daca prietenii invitati devin la randul lor participanti in Campania Promotionala. Se considera ca 
un prieten a intrat in campania  promotionala la invitatia Participantului, daca prietenul a dat click pe 
link-ul ce se afla in email-ul pe care Participantul il trimite automat din site catre prieten si isi creaza si 
activeaza contul pe site cu adresa de e-mail indicata la trimiterea invitatiei. 

• Sa isi vanda produsul finit al fiecarei afaceri. Produsele finite se vor putea vinde in fiecare zi, din ziua in care 
a realizat primul produs. Trebuie sa intre in joc , sa se logheze in joc si pentru fiecare produs vandut va primi 
un numar de puncte.  
 
4.4 Pe parcursul jocului, utilizatorul poate castiga sau pierde puncte conform tabelului de mai jos: 

 
 

Actiune Puncteprimite Detalii 

Promoveaza la prieteni 20 

Daca participantul reuseste sa ” impuste cu likeuri” toate pozele 
prietenilor . Daca nu a reusit sa impuste cu like-uri toate “pozele 
prietenilor” va putea sa repete pana reuseste 
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Gasesteinvestitor 100 

Trebuie sa termine jocul care are ca finalitate gasirea investitorului. 
In drumul lui, va trece peste obstacole pana in cladirea de birouri 
unde intalneste investitorul.  

Convingeinvestitor 100 

Primeste punctele atunci cand raspunde la quiz; poate raspunde la 
quiz doar daca a gasit investitorul ( a jucatjocul de la “Gaseste  un 
investitor”) 

Definire business 10 
Dupa alegerea tipului de business dorit, userul este recompensat cu 
10 puncte  

Schimbare business  
La schimbarea businessului in timpul jocului, userul va pierde toate 
punctele accumulate anterior 

   
Tranzactii StudentoCard 
* 10 

Pentru minim o tranzactie facuta intr-o saptamana promotionala 
primeste 10 puncte  

Participantul are 
StudentoCard  100 

Obtine punctele daca introduce datele cerute in formular (primul 
nume de pe card si ultimele 4 cifre din numarul cardului); poate 
aplica dar nu primeste puncte pentru aplicare 

Branding – carti de 
vizita 30 Utilizatorul poate genera maxim o carte de vizita pe saptamana 

Branding – Facebook 
Cover Photo 40 

Utilizatorul poate genera maxim un Facebook Cover Photo pe 
saptamana 

Share branding – carte 
de vizita 40 

Utilizatorul poate share-ui o singura data pe saptamana o carte de 
vizita sau un Facebook Cover Photo  

Share branding – Cover 
photo 20 

Utilizatorul poate share-ui o singura data pe saptamana o carte de 
vizita sau un Facebook Cover Photo 

Share work 40 
Utilizatorul poate share-ui o singura data un produs care a fost 
aprobat in prealabil la moderare (fiecare produs = un share 
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Facebook) 

Invita prieteni 50 

Pentru fiecare invitatie confirmata de catre prietenii invitati 
(Facebook Connect + Formular de intrare in promotie sau Cont 
creat + Formular de intrare in promotie + activare cont); poate 
invita 4 prieteni in aplicatie 

Welcome bonus 20 
Fiecare utilizator care accepta o invitatie va primi un numar de 
puncte de bun venit 

Login  10 
O singura data pe zi - prima logare pe zi ( Facebook Connect sau 
logare cont ) 

Vinde produs 0/10/20 

De fiecare data cand apasa Vinde utilizatorul primeste aleator 
0/10/20 puncte pentru fiecare work realizat valabil pentru toate 
tipurile de business 

   

Actiune 
Puncte 
cheltuite/pierdute Detalii 

Achizitie tool1 50 
Un instrument se poate cumpara o singura data si poate fi folosit la 
realizarea unui numar nelimitat work-uri 

Achizitie tool2 150 

Un instrument se poate cumpara o singura data si poate fi folosit la 
realizarea unui numar nelimitat work-uri la un cost de productie 
mai mic decat l-ar avea doar cu tool-ul1 

Achizitie tool3 250 

Un instrument se poate cumpara o singura data si poate fi folosit la 
realizarea unui numar nelimitat work-uri la un cost de productie 
mai mic decat daca ar avea doar tool-urile 1 si 2 

Productie work1 200 Productie work specific tipului de business ales 
Productie work2 150 Productie work specific tipului de business ales  
Productie work3 100 Productie work specific tipului de business ales 
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Obstacole 50/100/250 

 
 
Userul poate pierde 50/100/250 de puncte in cazul in care nu 
revine in platforma atunci cand este notificat. Daca userul se 
logeaza in ziua respectiva, nu primeste penalitatea 

 
* Prin tranzactie se intelege orice utilizare a cardului de student la pos-urile comerciantilor sau pentru plata facturilor 
la ATM-urile bancii. 
 
Jocul se va desfasura pe perioada a saptamani astfel: 

� In saptamana 1 din joc (24 august ora 18:00 - 28septembrie 2016 inclusiv): utilizatorul se inscrie in joc, isi 
alege o afacere, poate invita asociati, poate imprumuta de la banca, poate sa isi faca brandingsi poate 
cumpara tool-uri isi poate dezvolta produse finite, le poate vinde.  

� Incepand cu saptamana 2 de joc si pana la finalul campaniei (28 septembrie inclusiv) utilizatorul poate 
introduce un cod primit prin accesarea site-ului studentbank.ro de pe mobile si/sau tableta  
Utilizatorul poate opta pentru schimbarea afacerii insa va pierde toate punctele acumulate. Utilizatorul nu 
poate avea mai multe afaceri in cadrul campaniei, doar o afacere. 

 
 
Pe parcursul celor 5 saptamani de joc se vor acorda urmatoarele premii, in obiecte, doar titularilor de Studentocard:  

1) Premii saptamanale: se va acorda cate 1 premiu pe saptamana, dupa cum urmeaza:  
� Prin tragere electronica la sorti: cate un premiu pe saptamana acordat prin tragere la sorti constand in 

Camera foto Polaroid Instant Snap 10 MP, culoare Alb sau Albastru . Tragerea la sorti se va face dintre toti 
participantii care s-au inscris in campania promotionala pana la data fiecarei trageri la sorti (au completat 
formularul de inscriere si si-au ales o afacere), indiferent de numarul de puncte acumulate. Un participant 
poate castiga cel mult un premiu saptamanal acordat prin tragere la sorti. 

� Pentru cea mai mare cifra de afaceri (CA): cate un premiu acordat saptamanal participantului cu cea mai 
mare cifra de afaceri inregistrata in saptamana respectiva. Daca sunt participanti cu aceeasi cifra de afaceri 
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se va realiza tragere la sorti dintre toti participantii cu aceeasi cifra de afaceri. Premiile constauint-un telefon 
Samsung Galaxy 7 Edge , culoare Gold. Un participant poate castiga cel mult un premiu saptamanal acordat 
pentru cea mai mare CA. In cazul in care un participant detine cea mai mare cifra de afaceri in mai multe 
saptamani de joc va fi declarat castigator participantul cu cifra de afaceri imediat urmatoare in top.  

� Cifra de afaceri (CA) = suma tuturorpuncteloracumulate de un participant in joc 
 

2) La finalul campaniei se va acorda 1 premiu in bani dupa cum urmeaza:  
- premiul cel mare acordat participantului cu cel mai mare PROFIT. Premiul este in valoare neta, dupa 

impozitare, de 5000 de Euro se va acorda celui mai bun antreprenor, participantului care are cele mai puncte 
de profit in cont la data incheierii promotiei.  

- Algoritmul de calcul al acestor (profit): puncte profit:  
• Profit = cifra de afaceri – investitie (cumparare de instrumente, creare de produse sau obstacole) 

SECTIUNEA 5. PREMIILE OFERITE IN CADRUL CAMPANIEI PROMOTIONALE 
Premiile campaniei promotionale sunt destinate doar participantilor titulari ai unui Studentocard la data anuntarii 
castigatorului pentru fiecare premiu acordat si sunt urmatoarele.  
Marele premiu va fi acordat participantului cu profitul cel mai mare acumulat dupa cele 5 saptamani de joc:5000 
euro virati pe Studentocardul castigatorului la cursul BNR din ziua virarii premiului. Suma este neta de impozite.  

• Premii saptamanale: se va acorda cate 1 premiu pe saptamana, incepand cu a doua saptamana de 
campanie,  dupa cum urmeaza  

o un premiu pe saptamana acordat prin tragere la sorti incepand cu saptamana 30 august 216  timp de  
5 saptamani:  
Camera foto Polaroid Instant Snap culoare Alb sau Albastru plus un set de hartii foto 2x3” 
 

o un premiu acordat saptamanal participantului cu cea mai mare cifra de afaceri inregistrata in 
saptamana respectiva. Daca sunt participanti cu aceeasi cifra de afaceri se va realiza tragere la sorti 
dintre toti participantii cu aceeasi cifra de afaceri: 
Samsung Galaxy S7 edge 32GB 4G culoare Gold 
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Valoarea totala bruta a premiilor acordate de Raiffeisen Bank SA in cadrul prezentei campanii promotionale este 
data de suma valorii totale nete a premiilor rezultate dupa impozitare si a valorii impozitului de 16%, retinut la sursa 
conform prevederilor legale in vigoare la data acordarii premiilor. 
 
Valoarea totala neta, dupa impozitare, a premiilor este de 5000 euro marele premiu si 18990 lei, inclusiv  TVA, 
constand in 5 telefoane Smasung Galaxy S7 Edge 32GB 4G culoarea Gold,  3 buc Polaroid Instant Snap 
POLSP01BL camere foto instant plus set 30 hartii foto 2x3”culoare Alb si 2 buc Polaroid Instant Snap POLSP01BL 
camere foto instant culoare Albastru plus set 30 hartii foto 2x3”. Valorea unui telefon Smasung Galaxy S7 Edge 
32GB 4G culoarea Gold este de 3199 lei inclusiv TVA, iar valoarea unei camere foto Polaroid Instant Snap 
POLSP01BL camere foto instant plus set 30 hartii foto 2x3”culoare Alb este de 599 lei, inclusiv TVA. 
 
Pentru premii se pot inscrie toti participantii in joc insa pentru a castiga este necesar ca participantii sa fie titulari de 
Studentocard la momentul anuntarii premiului. 

SECTIUNEA  6. ACORDAREA SI ANUNTAREA PREMIILOR 
Premiile se vor acorda participantilor titulari ai unui Studentocard astfel 
6.1 Marele premiu constand in suma de 5000 de Euro, valoare neta, dupa impozitare, va fi acordat participantului 
cu profitul cel mai mare acumulat  dupa cele 5 saptamani de joc. Premiul se va acorda in Lei, calculat la cursul BNR 
din ziua extragerii (inchiderii concursului). 

Castigatorul marelui premiu va fi contactat telefonic de Raiffeisen Bank SA in termen de maximum 5 (cinci) zile 
lucratoare calculate de la data finalizarii campaniei, si numele lui va fi publicat pe site-ul www.raiffeisen.ro si site-ul 
www.studentbank.ro, in termen de 10 (zece) zile lucratoare de la data anuntarii castigatorului. Pentru a primi 
premiul oferit de Organizator, castigatorul personal sau prin reprezsentant, pe baza de procura notariala,  trebuie 
sa se prezinte in termen de 10 (zece) zile lucratoare de la data anuntarii sale la cea mai apropiata agentie Raiffeisen 
Bank S.A.cu buletinul/cartea de identitate si o adeverinta de student pentru a semna procesul verbal de primire a 
premiului. Banii vor fi virati pe Studentocard in termen de 5 (cinci) zile lucratoare de la data semnarii procesului 
verbal. 
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6.2 Premiile saptamanale: se acorda la sfarsitul fiecarei saptamani de joc incepand cu saptamana  30 august 2016 
(pentru prima saptamana de campanie), in urma unei trageri la sorti care va fi efectuata, in sistem electronic, din 
totalul inregistrarilor valide ale unei saptamani de joc. Inregistrarea valida este data de completarea formularului de 
inscriere in campanie si alegerea unei afaceri. 
Tragererea la sorti va avea loc in fiecare zi de luni a saptamanii imediat urmatoare celei pentru care se acorda 
premiul. Anuntarea castigatorului/castigatorilor si a premiilor castigate de acestia va fi facuta de catre organizator 
in aceeasi saptamana cu tragerea la sorti.  
Un participant poate castiga maxim un premiu saptamanal pe toata perioada campaniei. 

Tragerile la sorti vor avea loc dupa cum urmeaza: 

• In data de 02 septembrie 2016  pentru participantii eligibili din saptamana constand in 7 zile calendaristice 
24 august 2016-30 august 2016, inclusiv   

• In data de 09 septembrie 2016 pentru participantii eligibilii din saptamana constand in 7 zile calendaristice 1 
septembrie 2016 -7 septembrie 2016 , inclusiv 

• In data de 16 septembrie 2016 pentru participantii eligibilii din saptamana constand in 7 zile calendaristice 8 
septembrie 2016 -14 septembrie 2016, inclusiv 

• In data de 23 septembrie 2016pentru participantii eligibilii din saptamana constand in 7 zile calendaristice 15 
septembrie 2016-21 septembrie 2016 , inclusiv 

• In data de 30 septembrie 2016   pentru participantii eligibili din saptamana constand in 7 zile calendaristice 
22 septembrie 2016-28 septembrie 2016  -06 decembrie 2015, inclusiv 

In cadrul fiecarei trageri la sorti se vor extrage si 5 rezerve.  

Castigatorii premiilor saptamanale vor fi contactati telefonic de Raiffeisen Bank SA in maximum 2 (doua) zile de la 
data anuntarii castigatorilor si numele lor vor fi publicate pe site-ul www.raiffeisen.ro si pe site-ul 
www.studentbank.ro in termen de 5 (cinci) zile lucratoare de la data anuntarii castigatorilor. Daca nu vor raspunde 
la telefon (la numarul comunicat de participant in formularul de inregistrare pe site sau in evidentele bancii, dupa 
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caz) timp de 5 apeluri consecutive in cadrul aceleasi zile la momente diferite, se va declara castigatoare prima 
rezerva extrasa.  
Premiile vor fi predate castigatorilor pe baza de proces verbal de predare – primire semnat de catre reprezentantii 
Organizatorului si de castigatori, sau reprzentantii acestora, pe baza de procura notariala, in termen de maximum 
10 (zece) zile lucratoare de la anuntarea castigatorului premiului.  
  
Premiile vor fi ridicate de catre castigatori sau de catre reprezentantii acestora, in baza procurii notariale, din una 
dintre Agentiile Raiffeisen Bank S.A. aleasa de catre acestia la momentul acceptarii premiilor, in baza actului de 
identitate: buletin/cartea de identitate valabila si a adeverintei/ legitimatie/ carnet valabil de la facultate care sa 
ateste calitatea de student sau masterand. 
 
In situatia in care unul dintre castigatori nu se va prezenta in perioada delimitata in prezentul Regulament pentru a 
primi premiul, acesta va pierde dreptul de a solicita premiul, iar Organizatorul va desemna drept castigator prima 
rezerva extrasa.  
Castigatorii vor semna cu agentia Raiffeisen Bank SA unde au fost inrolati ca si clienti un proces verbal privind 
acordarea premiului (in 2 exemplare originale) in termen de maximum 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la 
data anuntarii castigatorilor.  
 
In toate cazurile, premiile campaniei promotionale vor fi atribuite exclusiv conform prezentului Regulament. 

Orice eventuala contestatie, inclusiv privind modul de validare a unui premiu, poate fi formulata in scris de catre 
participant si depusa personal sau expediata prin posta in regim recomandat, in termen de trei luni calendaristice de 
la data incheierii campaniei promotionale, pe adresa: Raiffeisen Bank SA., Bucuresti, Sector 1, Calea Floreasca Nr. 
246C, Cladirea Sky Tower, etajul 4, in atentia Directiei Marketing. Contestatia se va solutiona, in termen de 
maximum 15 (cincisprezece) zile lucratoare de la primire. In cazul in care contestatorul va fi nemultumit de decizie, 
se va incerca rezolvarea contestatiei pe cale amiabila, iar in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi 
solutionate de instantele judecatoresti romane competente.  
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SECTIUNEA 7.  TAXE SI IMPOZITE AFERENTE 
Organizatorul se obliga sa calculeze, sa retina si sa vireze impozitul datorat pentru veniturile obtinute de catre 
castigatori in conformitate cu Legea nr. 227/ 2015 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, 
orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu acestea, fiind in sarcina exclusiva a 
castigatorului. 
 
SECTIUNEA 8.  DESCALIFICARE 
Orice tentativa de fraudare a jocului poate duce la depunctarea sau chiar descalificarea respectivului jucator.  
 
SECTIUNEA 9.  PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 
Datele cu caracter personal ale participantilor la campania promotionala vor fi prelucrate in conformitate cu 
dispozitiile legale privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera 
circulatie a acestor date. Participantii au posibilitatea de a-si exprima acordul pentru prelucrarea datelor lor cu 
caracter personal in scopul de a primi, direct de la Banca si/sau prin intermediul unor terti parteneri/imputerniciti, 
informatii despre produse, servicii si activitati ale Bancii si/sau ale partenerilor sai precum si in scopul efectuarii de 
catre Banca, direct sau prin intermediul unor terti parteneri/imputerniciti, a studiilor de marketing cu privire la 
produsele, serviciile si activitatile Bancii, actuale sau viitoare.  
Categoriile de date cu caracter personal care fac obiectul prelucrarii, precum si scopul colectarii si prelucrarii sunt 
cele mentionate in acordul de prelucrare date cu caracter personal asupra caruia participantii la campania 
promotionala au consimtit in mod expres, in relatia cu banca. 
Nota: Organizatorul este inregistrat in calitate de operator pentru prelucrarea de date cu caracter personal: 
 a) in scop de marketing, reclama si publicitate - in Registrul de evidenta ANSPDCP al prelucrarilor de date sub 
numarul 189, conform Legii nr. 677/2001; 
 b) in scopul desfasurarii activitatii bancare - in Registrul de evidenta ANSPDCP al prelucrarilor de date sub numarul 
1967, conform Legii nr. 677/2001. 
 
Participantii au, in relatie cu operatorul/ imputernicitii acestuia, drepturile conferite de lege, respectiv dreptul la 
informare, dreptul de acces la date, dreptul de interventie asupra datelor, dreptul la opozitie la colectarea si 
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prelucrarea datelor personale, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a se adresa justitiei 
si/sau Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal. 
Aceste drepturi ii sunt facute cunoscute participantului de catre operator/ imputernicitul acestuia la momentul 
exprimarii de catre acesta a consimtamantului expres pentru prelucrarea de date iar drepturile de acces, interventie 
si de opozitie vor putea fi exercitate de catre participant adresand o cerere scrisa, datata si semnata catre orice 
unitate Raiffeisen Bank SA, in care se vor mentiona datele personale (inclusiv un numar de telefon) si datele asupra 
carora se solicita accesul, interventia, motivul justificat si modul de acces, interventie sau datele asupra carora se 
solicita opozitia si motivul intemeiat si legitim legat de situatia particulara a persoanei.Oricarei cereri i se va atasa o 
copie xerox, lizibila, dupa actul de identitate al solicitantului.  
 
Participantul isi va putea exprima optiunea, cu ocazia completarii si semnarii acordului pentru prelucrarea de date, 
cu privire la prelucrarea de date pe durata campaniei promotionale si/sau pe durata unor campanii de informare si 
promotionale ce vor fi organizate ulterior de catre Organizator sau terti parteneri ai acestuia.  
 
Modificarea optiunii de acord pentru prelucrarea datelor cu caracter personal se poate face in scris, prin 
inregistrarea la Raiffeisen Bank SA a unei cereri in acest sens. 
 
Organizatorul asigura confidentialitatea datelor cu caracter personal prelucrate in conformitate cu acordul exprimat 
de participant si conform prevederilor legale. Accesul la informatiile tratate drept confidentiale va fi limitat la acele 
persoane, care prin natura activitatii desfasurate, este necesar sa ia cunostinta de aceste informatii in scopul ducerii 
la indeplinire a scopului, raporturilor juridice nascute in relatie cu banca. Aceste persoane sunt tinute sa respecte 
caracterul confidential al acestor informatii, asumandu-si la randul lor obligatia de a asigura si pastra 
confidentialitatea acestor date si informatii si de a le prelucra in conformitate cu cerintele legale. 

SECTIUNEA 10. LITIGII 
Eventualele neintelegeri aparute intre Organizator si participantii la campania promotionala se vor rezolva pe cale 
amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, acestea vor fi supuse spre solutionare instantelor 
judecatoresti romane competente, in conformitate cu prevederile legislatiei romane. 
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SECTIUNEA 11. INTRERUPEREA. INCETAREA CAMPANIEI PROMOTIONALE 
Campania promotionala va putea fi intrerupta doar pentru durate determinate si/sau va putea inceta doar in caz de 
forta majora asa cum este aceasta definita de lege si/sau printr-o decizie unilaterala a Organizatorului campaniei 
promotionale, dar nu inainte ca organizatorul sa anunte publicul, cu cinci zile lucratoare in prealabil,  prin afisare 
pe pagina de web a Organizatorului www.raiffeisen.ro si pe pagina www.studentbank.ro. 
 
SECTIUNEA 12. ALTE PREVEDERI 
Regulamentul Campaniei este disponibil oricarui solicitant, cu titlu gratuit, pe pagina de web a Organizatorului 
www.raiffeisen.ro si pe pagina www.studentbank.ro, pe intreaga perioada de desfasurare a campaniei 
promotionale.  
Participarea la aceasta campanie promotionala implica obligativitatea participantilor de a respecta prevederile 
prezentului Regulament si legislatiei aplicabile. 
Prin comunicarea datelor personale in modalitatile indicate in mod expres prin Regulament participantii si 
castigatorii isi exprima acordul expres si neechivoc, ca datele lor personale sa intre in baza de date a 
Organizatorului.  
Prezenta Campaniei promotionala reprezinta o promisiune ferma din partea Raiffeisen Bank S.A. si este aplicabila 
tuturor clientilor sai, in conditiile respectarii prezentului Regulament.  
 
Prezentul Regulament a fost autentificat la Biroul Notarial „..............”, din Bucuresti, intr-un singur exemplar original 
pastrat in arhiva biroului notarial si intr-un numar de ........... duplicate, din care 1 exemplar a fost pastrat in arhiva 
notariala si ......... exemplare s-au predat solicitantului, astazi, ......................2015.  
 
Raiffeisen Bank S.A. 
 
 


