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Regulamentul campaniei promo(ionale
"Câçtigi çi te bucuri împreunä cu cei dragi, edifia 5"

l. Organizatorul cam paniei prom ofionale

1.1. Campania promotionalä "Câçtigi çi te bucuri împreunä cu cei dragi, edi{ia 5" (denumit¿ în
continuare "Campania") este organizatâ de Raiffeisen Bank S.4., societate administratá în
sistem dualist, persoanä juridicä româná, cu sediul în Bucureçti, Calea Floreasca, nr. 246 C,
Cladirea Sky Tower et.2-7, Sector 1, cod 014476, înregistratá în Registrul Bancar nr. RB-PJR-
40-00911999, numär de ordine în Registrul Come(uluiJ 4014411991, Cod unic de înregistrare
361820, Cod de înregistrare în scopuri de TVA RO361820, având un capital social în suma de
1.200 mil. lei, integral vãrsat, având notificarea privind prelucrarea datelor cu caracter personal
în scopul de "marketing, reclamä çi publicitate" înregistratá la ANSPDCSP nr. 189,
reprezentatä legal prin Dana Bosoteanu - Expert Asociat, Direclia Marketing çi prin Carmina
Vätämanu - Manager Departament, Relafii Parteneriate, Clienli Persoane Fizice, numitá în cele
c e ur me azá. " O r ganizat o ru 1".

1.2. Decizia de derulare a campaniei promolionale conform regulilor din prezentul regulament este
finalä çi obligatorie pentru participanfi.

I.3. Regulamentul campaniei promoJionale (denumit în continuare "Regulamentul") este întocmit çi
va fi fäcut public conform legislaliei aplicabile din România prin publicarea pe site-ul
www.raiffeisen.ro, fiind disponibil oricärui solicitant în mod gratuit în locatiile participante la
campanie.

1.4. Organizatorul îçi rezervâ dreptul de a modifica prezentul Regulament, prin întocmirea unui act
adilional laprezentul regulament, urmând ca astfel de modificäri sä intre în vigoare numai dupä
aducerea la cunoçtin(a publicä.

2. Locul de desfãçurare a Campaniei

2.r Campania este organizatá çi se desfäçoarä pe întreg teritoriul României, în unitä1ile teritoriale
ale Raiffeisen Bank SA care oferá serviciul de transfer de bani Vy'estern Union, precum çi in
unitá1ile mentionate in Anexa, care ofera serviciul de transfer de bani Vy'estern Union (denumite
in continuare "Locafiile participante").

3. Durata campaniei

3.1. Aceastä Campanie se va desfãçura în perioada 24.04.2077, orc 00:00:00 - 16.07.2017, ora
23 :59 :59, în conformitate cu prevederile Regulamentului.

4. Dreptul de participare

Campania este deschisä participárii tuturor persoanelor ftzice cu domiciliul/ reçedinla legal
stabilitä în România çi vârsta peste l8 ani çi care respectä prevederile prezentului Regulament.
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4.2.

4.3

Nu pot participa la Campanie angajaJii Organizatorului Campaniei, angajatii AgenJiilor de

Publicitate implicate în aceastá Campanie, angajatii Agenlilor/ Subagen{ilor Western Union,
angajatii Western Union.
De asemenea, nu pot participa la Campanie rudele de gradul întâi (copii, pá'infi) si/sau soJul/
solia persoanelor menJionate la ar| 4.2 din prezentul Regulament.

o
1

5. Mecanismul campaniei

5.1. Pentru aparticipalaprezenta Campanie, participan{ii trebuie sá respecte urmátorul mecanism:

Pasul 1

sä efectueze în perioada 24.04.2017 - 16.07.2017, inclusiv, un transfer de bani prin
Vy'estern Union (trimitere sau primire de bani, intern sau internaJional) în una din
Locatiile participante la Campanieastfel cum sunt menJionate la art. 2.1 din prezentul
Regulament. Pentru hecare transfer de bani Western Union realizat în condiliile
prezentului paragraf, clientul Western Union va primi un cupon rázuibil cu un cod
promolional unic.

O

Pasul2
a sä trimitä prin SMS, în perioda 24.04.2017 - 16.07.2017, inclusiv, la numärul 3708

(numar scurt cu tarif normal în reJelele de telefonie mobilá Telekom România Mobile,
Orange si Vodafone) urmátoarele date în urmatorul format: cod promo{ional descoperit
pe cuponul rázuibil, nume (aça cum aparc în buletinul/ cartea de identitate a
participantului), prenume (aça cum apare în buletinul/ cartea de identitate a
participantului), datä tranzac\ie (în formatul zz.ll.aaaa). Cele 4 informaJii trebuie trimise
în acelaçi SMS, separate de virgulá, în ordinea menlionatá mai sus.

Pasul3
. dupá fiecare înscriere, parlicipantul va primi un mesaj de confirmare de înscriere în

Campanie. Confirmarea de înscriere va fi trimisá prin SMS participanlilor.

5.2. Un cod promolional înscris valid în Campanie de cätre un articipant, poate oferi o çansá de
câçtig pentru unul dintre premiile mici (indicatela pct. 6.1. lit. a);

5.3. Dacá tranzactia caçtigátoare se dovedeçte a fi de tipul "Trimis bani" (transfer de bani prin
Western Union - trimitere de bani intem sau interna{ional), dubleazá garantat valoarea
premiului mic caçtigat (indicat la pct. 6.1 lit. a).

5.4. Pentru o çansá la unul dintre premiile mari (indicat lapct.6.1 lit. b), participantul trebuie sa

înscrie un alt cod promotional unic valid, ob{inut ulterior efectuárii a încä unui transfer de bani
prin Western Union în una din Locafiile participante la Campanie, astfel cum sunt mentionate
la art. 2.I din prezentul Regulament.

5.5. Totodatã, dacátranzacJia caçtigátoare se dovedeçte a fi de tipul "Trimis bani" (transfer de bani
prin 'Western Union - trimitere de bani intern sau intemational), dubleazá, garantat valoarea
premiului mare caçtigat (indicat la pct. 6.1 lit. b).
Încazul in care tranzac\ia caçtigätoare nu este de tipul "Trimis bani", efectuarea, înperioada
24.04.- 16.07.2017, inclusiv, aîncá unui transfer de bani prin'Western Union (trimitere sau
primire de bani intern sau internaJional) fatá de cele menlionate la pct 5.2. si 5.4., prin serviciul
intcrnc[ banking pus la dispt-rzi¡ie de Raifleisen Bark SA, clc uåtrc uu partiuipant tlesemnat
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câçtigátor al unui premiu mare (indical la pct. 6.1 lit. b), dubleazä garantat valoarea pren-riului
mare caçtigat.
Penlrtt fiecare SMS expedial la nuntãrul Cantpaniei, un Parlicipant va printi un SMS de
rãspuns cu unul din urmatoarele mesaje, în.funclie de caz:

l. Pentru fiecare SMS trimis înainte de data de 24 aprilie 2016, Participantul va primi un
SMS de ráspuns cu urmätorul conlinut:

Campania organizata de Raffiisen Bank se desfasoara in perioada 24.04. - 16.07.2017.
Trimile mesajul tau in perioada campaniei! Multumim!

2. Pentru fiecare SMS trimis în perioada Campaniei care confine un cod promolional
incorect, Participantul va primi un SMS de ráspuns cu urmátorul conJinut:

Mesaj invalid! Codul trimis este eronat! Pentru inscrierea in campanie trimite codul
promotional de pe cuponul aferent campaniei organizate de Raffiisen Bank!

3. Pentru fiecare SMS trimis în perioada Campaniei care conline un cod promoJional
corect, Participantul va primi un SMS de ráspuns cu urmätorul confinut:

Felicitari! Ai fost inscris in campania organizata de Raffiisen Bank, poti castiga 1.000
Lei! 2 tranzactii:l sansapentrupremiile mari, de 10.000 Leifiecare.

4. Pentru fiecare SMS trimis în perioada Campaniei care confine un cod promoJional
corect, dar care a mai fost înscris în Campanie, de pe acelaçi numär de telefon, sau de pe alt
numar de telefon, Participantul va primi un SMS de räspuns cu urmätorul confinut:

Codul trimis a mai.þst inscris in campanie! Trimite un alt cod, aferent unei noi tranzactii,
pentru a te inscrie in campania organizata de Raffiisen Bank!

5. Pentru fiecare SMS trimis dupá data de 16 iulie2017, Participantul va primi un SMS de
raspuns cu urmátorul continut:

Campania organizata de Raiffeisen Bank s-a incheiat pe I6 iulie 2017. Iti multumim pentru
participare si te asteptam si la alte campanii Raffiisen Bank!

5.6. Un cod promotional unic descoperit pe cuponul rázuibil poate fi înscris în Campanie o singurá
datá..

6. Premii

6.1 În cadrul campaniei "Câçtigi çi te bucuri împreuná cu cei dragi, edilia 5" Organizatorul va
acorda 2 catcgorií dc prcmii:

a) Premii mici

Premiile mici se acordä prin tragere la sorfi electronicä çi constau în 24 (douazecisipatru)
premii säptämânale (cate 2 premii mici/ säptámâná) (conform tabelului de mai jos), fiecare
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constând în 1.000 Lei (net de impozite), plata întregii sume de 1.000 Lei va fi fãcutá în con
bancar al persoanei care s-a înregistrat în Car-npanie.
Dacâ tranzactia caçtigátoare se dovedeçte a fi de tipul "Trimis bani" (transfer de bani
Western Union - lrimitere de bani intern sau internafional), dubleazá garantat val
premiului mic caçtigat (conform paragrafului 1, lit. a -Premiile mici- de mai sus).

Toate intrárile valide înscrise în perioadele detaliate rnai jos vor participa la tragerile la sorti
lunare, dupá cum urmeazá,:

Perioada inscriere in campanie
Data

extrage re

Numar premii

mici extrase

Numar rezerve pentru
premii mici extrase

24.04.2017, inclusiv 30.04.20\7, inclusiv

30.0s.2017

2 6

01'05.2017, inclusiv 07 .05.20L7, inclusiv 2 6

08.05.2017, inclusiv 14.05.20L7, inclusiv 2 6

15.05.2017 , inclusiv 2L.05.2O\7, inclusiv 2 6

22.05.2017, inclusiv 28.05.20L7, inclusiv

27,06.2017

2 6

29.05.2017, inclusiv 04.06.20L7, inclusiv 2 6

05.06.2017, inclusiv LL.06.20L7, inclusiv 2 6

12.06.2017, inclusiv I8.06.20L7,inclusiv 2 6

I9.06.20t7, inclusiv 25.06.2017, inclusiv

25.07.2017

2 6

26.06.2017, inclusiv 02.07.20L7, inclusiv 2 6

03.07.20t7, inclusiv 09.O7.2017, inclusiv 2 6

L0.07.20t7, inclusiv t6.O7.2017, inclusiv 2 6

Total 24 72

b) Premii mari

Premiile mari se acordä prin tragere la sorfi electronicä, sunt în numar de 4 (patru), fiecare în
valoare totalá de 10.000 Lei (net de impozite), plata întregii sume de 10.000 Lei va fi ñcutä în
contul bancar al persoanei care s-a înregistrat în Campanie. Latragerea la sorfi pentru premiile
mari participä doar participanJii care s-au inscris în perioada Campaniei cu 2 coduri
promoJionale, cu date identice aça cum este mentionatlaartT.3.
Câçtigätorul unui premiu mare este desemnat prin tragere la sorfi dintre toJi participan]ii
înscriçi în concurs, färá excluderea câçtigátorilor premiilor saptamanale.
Totodatá, dacá tranzactia caçtigãtoare se dovedeçte a fi de tipul "Trimis bani" (transfer de bani
prin 'Western Union - trimitere de bani intern sau internajional), dubleazá" garantat valoarea
premiului mare caçtigat (indicat la pct. 6.1 lit. b).
În cazul in care tranzaclia caçtigätoare nu este de tipul "Trimis bani", efectuarea unui transfer
de bani prin 'Western Union (trimitere sau primire de bani intern sau internaJional) prin
serviciul internet banking Raiffeisen Bank în perioada 24.04.2017 - 16.07.2017 (inclusiv), de
cätre participantul la Campanie, dubleazá garuntat valoarea premiului mare câçtigat conform
paragrafului 1, lit. b -Premiile mari- de mai sus de catre persoana desemnatä câçtigátoare a unui
premiu mare conform prezentului Regulament.

;-1
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Perioada inscriere in campanie
Data

extragere

Numar premii

mari extrase

Numar rezerve pentru
premii mari extrase

\ht+.zott, inctusiv 16.07 .2017 , inclusiv 25.0t.2011 4 L2

Total 4 L2ì

RAL
6.2 Valoarea totalá a prerniilor cuprinde valoarea netâa acestora la care se adaugá impozitul ce va

fi refinut la sursá. Valoarea totalá netá a premiilor Carnpaniei este de maxim 145.981 Lei.
Aceastá valoare a premiilor este raportatä la situalia în care, urmare a derulärii Campaniei çi a
respectärii tuturor conditiilor preväzute în prezentul Regulament, vor fi acordate toate premiile
(indicate la art.6.1. lit. a) si b) potrivit Regulamentului Campaniei. Valoarea acestor premii
poate fi mai micä în cazul în care, urmare a derularii Campaniei çi a nerespectárii de cätre
participanfi a tuturor condiliilor preväzute în prezentul Regulament, nu pot fi acordate toate
premiile potrivit Regulamentului Campaniei.
Organizatorul se obliga sa calculeze, sa retina si sa vireze impozitul datorat pentru veniturile
obtinute de catre castigatori in conformitate cu Legea nr.22712015 privind Codul fiscal,
modificata si completata ulterior, orice alte obligatii de natura hscala sau de orice alta natura, in
legatura cu acestea, hind in sarcina exclusiva a castigatorului.

7. Tragerile la sorfi çi condifii de validitate

7.I. Tragerea la sorfi pentru premiile mici (indicate Ia art.6.7. lit. a) çi pentru premiile mari
(indicate laart.6.1 lit. b din Regulament) vor avea loc în zilele menJionate laart.6.1. lit. a),
respectiv art.6.1. lit. b) de mai sus, la sediul SC Mediapost Hitmail SA: Str. Siriului 42-46, etaj
3, Bucuresti, sector l, în prezenfa unui un notar public çi a unei comisii formate dintr-un
reprezentarú al Organizatorului, în cazul în care acesta solicitä sä participe în cadrul acestei
comisii.

7.2. Pentru ca o înregistrare sá fie consideratä validä si pentru a participa la tragerile la sorfi pentru
premiile mici ale Campaniei (indicate la art.6.1. lit. a, din Regulament), aceasta trebuie sá
îndeplineascä urmätoarele condilii de validare:

o înregistrarea în Campanie sä he cuprinsä în intervalele specificate în tabelul de la art.
6.1. lit. a), corespunzátor fiecärei extrageri;

o înregistrarea prin SMS sä conJinä urmatoarele date: numár de telefon mobil aparfinând
refelor din România, cod promotional descoperit pe cuponul räzuibil, nume çi prenume
(aça cum apar în buletinul I cartea de identitate a participantului), data tranzactiei (în
formatul zz.ll.aaaa).

7.3. Pentru ca o înscriere sä fie consideratá validá çi pentru a participa la tragerile la sorfi pentru
premiile mari ale Campaniei (indicate la art. 6.1. lit. b, din Regulament), trebuie sä
îndeplineascä urmátoarele condiJii de validare:

o sä aibä cel pufin douá înregistrãri valide în Campanie, cuprinse în intervalele specificate
laart.6.1.Iit. b;

o înregistrárile prin SMS sa con{inä urmatoarele date: numár de telefon mobil aparfinând
retelelor din România, cod promolional descoperit pe cuponul rázuibil, nume çi
prenume (asa cum apar în buletinul I cartea de identitate a participantului), data
tr anzacjiei (in formatul zz.ll.aaaa) .

o numele persoanei (trimis prin SMS) çi numärul de telefon mobil (cel de pe care s-a
facut înregistrarea prin SMS) trebuie sä fie aceleaçi în cele douá înscrieri pentru ca
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7.4

8.1

8.2

8.3.

participarea la Íagerea la sorli, pentru unul dintre prer-niile mari, sá lìe consideratá
validá.

Un participant, definit unic prin numárul de telefon mobil folosit la înscriere, poate participa în
cadlul plezentei Carnpanii cu ull numar nelimitat de fianzac\ü realizate, lblosind codurile
promolionale prirnite la data efectuárii fiecärei tranzactü. Mai rnulte coduri promolionale
obtinute pentru franzaclü înregistrate çi folosite pentru înscrieri în Campariie, conf,orm celor
stipulate la aft.7.2. si 7.3., afrag mai multe çanse de câçtig pentru participanti dupa cum
urmeazâ'.

o fiecare înregistrare validä constituie o çansá in plus pentru premiile mici, corespunzátor
intervalelor de introducere specificate în tabelul de la art. 6.1. Iit. a); çansele de caçtig se

reseteazä de la un interval la altul;
. fiecare pereche de cate douá înregistrári valide constituie o çansá in plus pentru unul

dintre premiile mari.

8. Validarea premiilor

Potentialii câçtigätori desemnali în cadrul tragerilor la sorfi vor fi contactati telefonic, în termen
de 15 zile lucrátoare de la data efectuárii fiecarei trageri la sorti, de cátre un reprezentant al
Organizatorului, care îi va comunica câçtigätorului modalitatea prin care va intra în posesia
premiului câçtigat. Organizatorul nu îçi asumá räspunderea pentru cazul în care nu poate
contacta potenlialul câçtigätor din motive independente de Organizator (numárul de telefon nu
este apelabil, câçtigátorul nu räspunde la telefon ).
In cazul în care potenJialii câçtigátori ai premiilor nu pot h contacta{i la telefon în urma
efectuärii a 3 apeluri în 3 zile diferite din perioada de contactare din motive independente

de Organizator (nu ráspund, numär nealocat, telefon închis) sau sunt contactaJi dar
refuzá. primirea premiului câçtigat sau aceçtia nu transmit documentele solicitate de cätre
Organizator în termenul solicitat, sau se constatá existen{a unor neconcordante între datele
comunicate la înscrierea în Campanie çi documentele transmise Organizatorului, aceçtia vor
pierde dreptul de atribuire a premiului, Organizatorul recurgând la efectuarea verificárii
cäçtigätorilor-rezervá, în vederea desemnärii altui potenJial câçtigätor. In cazul în care niciuna
dintre persoanele extrase ca rezerve nu poate fi contactatä din motive independente de

Organizator, în termen de 2 zile lucrátoare, în urma efectuärii a 3 apeluri pe zi, Organizatorul
îçi rezervá dreptul de a nu mai atribui premiul respectiv.

Pentru validarea câçtigätorilor premiilor Campaniei :

o Organizatorul trebuie sä verifice daca persoanele declarate câçtigátoare au realizat cãte
o tranzac[ie Western Union în ziua comunicatä prin SMS, cu ocazia înscrierii în
Campanie.

o potenlialii câçtigätori care au fost contactati çi au acceptat premiile telefonic, sä se

prezinte cu buletinull cartea sa de indentitate în agen{iile Raiffeisen Bank SA stabilite
de comun acord împreunä cu teleconsilierul Raiffeisen Bank SA care i-a contactat
telefonic, în termen de 10 zile calendaristice de la acceptarea telefonicá a premiului
pentru:

- a prezenta câte un extras de cont bancar prin care sa dovedeascä cá deJine un
cont în Lei, cleschis la orice bancã de pe teritorir¡l României (în veclerea incasarii
premiului câçtigat),

- a completa, semna çi data câte un proces verbal privind acordarea premiului (în
2 exemplare originale) prin care cleclarã cã sunt cle acord ca premiul câçtigat sã
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f,1
le fie virat în contul comunicat Organizatorului (cont pentru care câçtigátorul a

ñcut dovada delinerii.
Prin semnarea procesului verbal necesar validárii prerniului continand contul indicat de

castigator unde urrneaza sa fie virat premiul, câçtigátorii isi asuma faptul ca respectivul cont va
fi cel in care va fi virat premiul conform prezentei Campanii. Organizatorul, Western Union,
partenelii çi subagentli Organizalorului nu sunt reponsabili de plata altor taxe de transfer sau de
retragere survenite dupá ce Organizatorul va transfera premiile în conturile menlionate de

câçtigátori, çi nici de orice alte taxe çi comisioane survenite în urma deschiderii, mentinerii

çi/sau închiderii conturilor bancare ale câçtigätorilor.
Premiile vor fi transferate în conturile menlionate de câçtigátori, în termen de maximum 20 de

zile lucrätoare de la data recepfionárii documentelor menlionate la art.8.3., necesare pentru
validarea premiilor.
Dupá transferarea premiilor în conturile menfionate de câçtigätori conform prevederilor
prezentului regulament, orice obligafie a Organizatorului fa\â de câçtigátorii premiilor
rezultand din derularea Campaniei înceteaza. Orice alte taxe sau impozite rezultate in urma
transferului de bani in conturile câçtigátorilor nu vor fi suportate de Organizator.
ExistenJa sau apariçia pânä la data transferului de bani în contul câçtigätorului a oricäre\ cauze,
independente de Organizator, de împiedicaÍe a acestuia de a beneficia de premii nu va crea
nicio obligaJie de compensare, despágubire sau de altä naturá în sarcina Organizatorului.
Câgtigätorul unui premiu nu poate ceda premiul, în integralitatea sa, unei alte persoane.

Numele câçtigätorilor çi premiile câçtigate vor f,r publicate pe site-ul www.raiffeisen.ro.

*

R¡

8.5

8.6

8,7

8.8.
8.9.

9. Responsabilitatea

9.1. Organizatorul nu îçi va asuma nicio räspundere çi nu va ráspunde cu privire la pretenliile ce ar
putea f,r ridicate de cátre participanfii la campanie cu privire la dreptul de proprietate asupra
codurilor câçtigätoare.

9.2. Toate litigiile referitoare la dreptul de proprietate asupra codurilor câçtigätoare nu vor influenla
principiul conform cäruia Organizatorul Campaniei va acorda premiul persoanei care a

prezentat revendicareaOrganizatorului în conformitate cu prevederile prezentului Regulament.
9.3. Organizatorul nu are nicio obligaJie de a întretine coresponden{a cu solicitantii unor revendicäri

necâçtigätoale ce apar ulterior acordärii efective a premiilor.

10. Limitarea räspunderii

10.1. Organizatorul nu îçi asumä räspunderea pentru:
. codurile trimise prin SMS înainte de24.04.2017, ora 00:00:00 çi dupá 16.07.2017, ora

23:59:59;
o pierderilel întãrzierile sau întreruperile neanunfate ale serviciului de mesaje SMS,

generate de relelele de telefonie mobilá (Telekom România Mobile, Orange, Vodafone)
sau de oricare alte defecliuni sau probleme tehnice independente de voinJa
Organizatorului;

. situaliile în care numáruI de telefon de pe care este primit un mesaj SMS nu poate fi
identificat çi ca atare Organizatorul nu va putea räspunde potenlialului Participant la
Campanie si nici înregistra participantul în campanie

o eventualele dispute legate de drepturile asupra numerelor de telefon de pe care s-au trimis
SMS-urile la numärul scurt 3708;
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10.2. Organizatorul are ch'eptul de a invalicla SMS-urile de participare care con{in inforrnaJii false ori
vádit elonate (de exemplu, cod greçit) çi care nu îndeplinesc condiliile de validare, aça

sunt descrise la art. 7 .2. si 7 .3.

Participanlilor la Campanie nu le sunt impuse niciun fel de costuri de participare, cu
tarifelor de telefonie aferente trimiterii sms-urilor la numárul 3708, numär scurt cu tarif no
în relelele de telefonie mobilä Telekom Rornânia Mobile, Orange si Vodafone.

10.3 Räspunderea privind informaliile transmise prin înscrierile în Campanie (datele cu caracter
personal çi cod unic) revine în integralitate participantului. În cazul în care câçtigátorul nu a
comunicat corect, complet çi conform realitalii informaJiile solicitate etc., nu a aclionat cu buná
credinjä çi în conformitate cu dispoziliile legale în vigoare, va ráspunde pentru orice prejudiciu
suferit de Organizator (ca urmare a actiunii sale), in conditiile legii.

10.4. Organizalorul nu îçi asumä responsabilitatea pentru disfunctionalitá{i ale sistemului operaJional
Western Union ce ar putea sá aparä în vreuna din locaJiile participante la Campanie sau pentru
posibilele erori de tipárire a codurilor promoJionale pe cardurile rázuibile.

11. Confïdenfialitatea datelor. Prelucrarea datelor cu caracter personal
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Prin comunicarea numarului de telefon, a numelui çi prenumelui) participanlii îçi exprimá
acordul expres çi neechivoc ca datele mentionate anterior sá fie pástrate çi prelucrate într-o
bazá de date de catre Organizator conform scopului derularii prezentei Campanii.
Organizatorul are dreptul de a folosi datele personale colectate în cadrul campaniei çi a
completarii declaraliilor de cátre câçtigátori pentru completarea declaraJiilor fiscale conform
legislaliei în vigoare.
Datele personale colectate în cadrul acestei campanii promotionale nu vor f,r dezváluite cátre
terfi cu excep]ia cazurilor în care operatorul trebuie sá respecte obliga]iile impuse de legislalia
în vigoare. Codul numeric personal, precum çi Seria BV CI vor fi colectate doar în cazul
câçtigätorilor unor premii cu valoare care depäçeçte 600 RON, si strict pentru indeplinirea
obligafiei impuse de Codul Fiscal de completare a DeclaraJiei 205 - DeclaraJia informativä
privind impozitul reJinut pe veniturile cu regim de retinere la sursá, pe beneficiari de venit,
cuprinsä în Ordinul 201712006 publicat în Monitorul Oficial nr. 56 din 20.01 .2006, Numele çi
prenumele câçtigátorilor, precum çi premiile câçtigate în cadrul campaniei vor fi publicate
www.raiffeisen.ro.
Datele cu caracter personal ale participanJilor la Campania promo{ionalá derulatä potrivit
prezentului Regulament vor fi colectate si prelucrate în conformitate cu dispoziJiile legale
privind protecJia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal çi libera
circulaJie a acestor date. Participantii au posibilitatea de a-çi exprima acordul pentru
prelucrarea datelor lor cu caractq personal în scopul de a primi, direct de la Organizator çi/ sau
prin intermediul unor terfi parteneri/ împuternici{i, informa}ii despre produse, servicii çi
activitáfi ale Organizatorului çi/ sau ale partenerilor sái precum çi în scopul efectuärii de cãtre
Organizator, direct sau prin intermediul unor terfi parteneri/ împuterniciJi, a studiilor de
marketing cu privire la produsele, serviciile çi activitá1ile Organizatorului, actuale sau viitoare.
Categoriile de date cu caracter personal care fac obieotul preluorärii, precum çi soopul colectárii
çi prelucrärii sunt cele men{ionate în acordul de prelucrare date cu caracter personal asupra
cáruia participanlii la Campania promotionalá derulatá potrivit prezentului Regulament au
consimlit în mod expres, în relaJia cu banca.

Nota: Organizatorul este înregistrat în calitate de operator pentru prelucrarea de date cu
caracter personal:

8



''t
.:f¡

:¡
À

a) în scop de rnarketing, reclamá çi publicitate - în Registlul de evidenJá ANSPDCP al
prelucrárilor de date sub numárul 189, conform l-egii nr. 67712001;

b) in scopul desñçurárii activitá1ii bancare - în Registrul de evideJá ANSPDCP al
prelucrarilor de date sub numárul 1967 , conform Legii nr. 67712001.

Participanlii au, în relafie cu operatorul/ împuternicitii acestuia, drepturile conferite de lege,
respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenJie asupra datelor,
dreptul la opoziçie la colectarea çi prelucrarea datelor personale, dreptul de a nu fi supus unei
decizü individuale çi dreptul de a se adresa justitiei çi/ sau Autoritá1ii Nationale de
Supraveghere a Prelucrärii Datelor cu Caracter Personal.
Aceste drepturi ii sunt fäcute cunoscute participantului de cätre operator/ împuternicitul
acestuia la momentul exprimárii de cátre acesta a consimfámântului expres pentru prelucrarea
de date iar drepturile de acces, intervenlie çi de opozilie vor putea fì exercitate de cätre
participant adresând o cerere scrisá, datatá, çi semnatä cätre orice unitate Raiffeisen Bank SA, în
care se vor menfiona datele personale (inclusiv un numár de telefon) çi datele asupra cärora se

solicitá accesul, intervenlia, motivul justificat çi modul de acces, interventie sau datele asupra
cárora se solicitá opozilia çi motivul întemeiat çi legitim legat de situalia particulará a

persoanei. Oricárei cereri i se va ataça o copie xerox, lizibilá, dupä actul de identitate al
solicitantului.
Participantul içi va putea exprima opJiunea, cu ocazia completárii çi semnárii acordului pentru
prelucrarea de date, cu privire la prelucrarea de date pe durata campaniei promoJionale derulatä
potrivit prezentului Regulament çi/ sau pe durata unor campanii de informare çi promolionale
ce vor fi organizate ulterior de cätre Organizator sau terfii parteneri ai acestuia.
Modificarea opfiunii de acord pentru prelucrarea datelor cu caracter personal se poate face în
scris, prin înregistrarea la Raiffeisen Bank SA a unei cereri în acest sens.

Organizatorul asigurá confidenfialitatea datelor cu caracter personal prelucrate în conformitate
cu acordul exprimat de participant çi conform prevederilor legale. Accesul la informafiile
tratate drept confidenliale va fi limitat la acele persoane, care prin natura activitätrii desñçurate,
este necesar sä ia cunostintä de aceste informalii în scopul ducerii la îndeplinire a scopului
raporturilor juridice näscute în relaJie cu banca. Aceste persoane sunt Jinute sá respecte
caracterul confidenJial al acestor informa{ii, asumandu-çi, la randul lor, obligaJia de a asigura çi
pästra confidenfialitatea acestor date çi informalii çi de a le prelucra în conformitate cu cerintele
legale.

13. Incetarea campaniei

Prezenta Campanie poate înceta numai în cazul aparitiei unui eveniment ce constituie fo4ä
majorál caz fortuit sau în cazul imposibilitätii Organizatorului, din motive independente de
voinJa sa, de a continua prezenta Campanie.
Forfa Majorá/ cazul fortuit, convenite ca fiind evenimente externe, imprevizibile absolut
invincibile çi inevitabile, petrecute dupä intrarea în vigoare a prezentului Regulament çi care
impiedicä partea sau parfile sá-çi îndeplineasca obligafiile contractuale, exonereaza de
ráspundere partea care o invoca, pe durata de existenjá a cazului de Forfa Majorá/ caz fortuit,
confirmate de Camera de Comerf çi Industrie a României.
Dacä o situaJie de forfä majorá/ caz fortuit împiedicä sau întârzie total sau parlial executarea
Regulamentului çi continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de räspunderea privind
îndeplinirea obligaJiilor sale pentru perioada în care aceastä îndeplinire va fi împiedicatä sau
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întãrztafâ, fiind obligat sá comunice participan{ilol la Campanie, în termen de 5 zile lucräto
de la aparitia cazului de for|ä rnajorá/ caz fortuit, existenla acestuia.

14. Litigii

are

14.1. Eventualele litigii apärute între Organizator çi participanfii la prezenta Campanie se vor rezolva
pe cale arniabilä sau în cazul in care aceasta nu va fi posibilá, litigiile vor f,r solufionate de
instanlele judecätoreçti române competente.

15. Regulamentul campaniei

15.1. Regulamentul campaniei este disponibil gratuit pentru toti participan!1il solicitançii pe site-ul
www.raiffeisen.ro sau, la cerere, în toate locatiile participante. Organizatorul îçi rezervâ dreptul
de a modifica prezentul Regulament prin Acte Adifionale, eventualele modificäri intrând în
vigoare dupá ce acestea vor fi fãcute publice pe site-ul anteprecizat sau în toate Localiile
participante.

15.2. Prin participarea la aceastä Campanie, participanfii sunt de acord sä respecte prevederile,
termenii çi condiJiile prezentului Regulament. Participarea la aceastá Campanie promofionalä
din partea oricárei persoane ftzice impune respectarea în mod cumulativ de cátre aceasta a
tuturor condi{iilor prezentului Regulament.

15.3. Prezenla Campanie promoJionalá reprezintá o promisiune fermá din partea Raiffeisen Bank
S.4., în condifiile respectärii prezentului Regulament.

Procesat si autentificat de Societate Profesionalã Notaríølã VERITAS, astazi data
autentificarii, intr-un exemplar original care ramâne în arhiva biroului notarial çi 4 (patru)
duplicate, din care unul va ramâne în arhiva biroului notarial, çi 3 (trei) exemplare au fost
eliberate pärlilor.

SC. MEDIAPOST HIT MAIL S.A.
prin reprezentant

Dascãlu Bogdan-Eduard
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Nofor public NICA OANA RALUCA
S o c ì et at e P r o fes i o n nl ci N o Íar i al cí " VE R I TA S "
Licenfa de funcfionare nr. 73411703104.08.2013, CIF RO31350588
Municipiul Bucureçti, Str. Avram Iancu, nr.7 A, sector 2
Mobil: 07 28.27 7 .662, Fax: 037 8.10.26.67
Email : n ica. oana@yrnai l.co_!], n ica.oana.bnp@gmai l.comi;È

INCHEIERE DE AUTENTIFICARE NR. 851
Anul 2017, luna Aprilie, ziua 2l

În fala mea, NICA OANA RALUCA, notar public la sediul biroului din Municipiul Bucureçti,
Strada Avram Iancu, nr. J A, sector 2, s-aptezerúatl.

DASCALU BOGDAN - EDUARD, cetatean roman, cu domiciliul in Mun. Bucuresti, Strada
Lt. Nicolae Pascu nr. 6, bl. 3, sc.2, ap.24, sector 3, identificat cu CI seria DP numar I399I2 eliberatä
de DEPABD, la data de 20.09.2010 çi valabilá pânä la data de 02.07 .2020, CNP 1740702044445, în
calitate de reprezentant al S.C. Mediapost Hitmail S.4., cu sediul in Bucureçti, Strada Siriului, nr.42-
46, etaj 3 sectiunea A, sector 1, având nr. de ordine la registrul cometului J4018295/2000, CUI
RO13351977, inbaza procurii autentificate sub nr. 2684 din data de 03.12.2015 de notar public Nica
Oana Raluca.
care, dupã ce a citit, a declarat cã i-a în{eles confinutul, cã cele cuprinse în act reprezintã voinfa

sa, a consimfit la autentificarea prezentului înscris çi a semnat unicul exemplar,

În temeiul art. 12lit. b) din Legea notarilor publici çi a activitä1ii notariale nr.3611995, republicatä, cu
modificärile ulterioare,

SE DECLANÃ NUTNNTIC PREZENTUL ÎNSCRIS.

S-a perceput onorariu ce se va achita cu OP conform facturii nr. 02SPN0891812017

NOTAR PUBLIC
NICA OANA.RALUCA

S.S.

Prezentul duplicat s-a întocmít în 4 (patru) exempløre, de NICA OANA RALUCA, notar
public, astãzí, data autentíftcãríí actuluì, øre aceeaçí forlã ca origínølul çí constítuie titlu
executoríu în condílüle legü

NOTAR
NICA O

_to

CA
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