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Regulamentul Promotiei
IMPOZITELE SAU TAXELE LOCALE CU VISA SI POTI CASTIGA

10.000 EURO"

Art. I Organizatorul Promotiei
Promotia ",,PLATESTE IMPOZITELE SAU TA)(ELE LOCALE CU VISA SI POTI CASIGA 10.000

EURO" (denumita in continuare,,Promotia') este organizata in numele si pentru Visa Europe Services
LLC., de catre LION COMMUNICATION SERVICES S.A. cu sediul social in Romania, Mun.
Bucuresti, Str. Nicolae Iorga nr. 13, Corp A, Sector 1, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului
sub ff. J40l853112009, CIF: RO25848554, reprezentata legal de Dl. Theodor Liviu
DUMITRESCU, in calitate de administrator, denumita in continuare "Organizatorul".
Promotia se deruleaza cu sprijinul operatorului de marketing al Organizatorului, respectiv al
Mediapost Hit Mail S.A. cu sediul in Bucuresti, Str. Siriului 42-46, J401829512000,
CIF:RO13351917.

Art. 2 Banci participante/Produse participante
La aceasta Promotie participa orice titular, astfel cum este prevazut mai jos la Art. 5, al unui card
Visa de credit, de debit sau comercial, eliberat in Romania de catre urmatoarele banci:

o BANCA TRANSILVANIA SA
o UNICREDIT BANK SA
o ALPHA BANK ROMANIA SA
o BANCA COMERCIALA ROMANA SA
o BRD GROUPE SOCIETE GENERALE
C ING BANK NV, ROMANIA BRANCH
o FIRST BANK ROMANIA
C PATRIA BANK
o RAIFFEISEN BANK
o CEC BANK SA
C VISTA BANK
C LIBRA BANK
C CREDIT EUROPE BANK
o PRO CREDIT BANK
o BANCA COMERCIALA INTESA SANPAOLO ROMANIA S.A
c OMNGE MONEY IFN S.A.
o OTP BANK ROMANIA SA

(denumite in continuare in mod individual "Banca Participanta" si colectiv "Bancile
Participante").

Art. 3 Perioada Promotiei
Perioada de desfasurare a Promotiei este 14.02.2022, ora 00:00:01 ora Romaniei - 31.03.2022,
23:59:59 ora Romaniei.
Promotia se va desfasura in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial al
Promotiei (,,Regulamentul"), fiind obligatoriu pentru toti participantii, redactat cu respectarea
prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 9912000 privind comercializarea produselor si serviciilor
pe piata, republicata.
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4.1. Regulamentul oficial al Promotiei este disponibil oricarui solicitant, in mod gratuit, pe
intreaga durata a Promotiei, in oricare dintre urmatoarele modalitati:
o in format electronic, prin accesarea website-ului www.visa.ro;
. in urma unei solicitari scrise trimise fie prin e-mail la adresele promo@publicis.ro si

promo_visa@publicis.ro fie prin posta la adresa Organizatorului din Bucuresti, sectotr

I, Str.Nicolae lorga, nr. 13;
. in format electronic la orice Banca Participanta, care se regaseste in lista

Parlicipante.
4.2. Potrivit liberei decizii aOrganizatorului, Promotia poate fi mediatizatainscopul informarii

publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare si/sau cu rol informativ.
Informatiile pe care astfel de materiale le pot contine vor fi interpretate in conformitate cu
prevederile prezentului Regulament, iar in caz de neconcordanta intre cele doua,
prevederile Regulamentului vor prevala.

4.3. Organizatorul isi rezewa dreptul de a modifica si/sau completa Regulamenlzl precum si
dreptul de a suspenda si/sau inceta si/sau intrerupe desfasurarea Promotiel, cu conditia
instiintarii prealabile a participantilor cu privire la orice modificare a vreuneia din
prevederile acestuia. Orice modificari/completari aduse prevederilor acestui Regulament
vor fi cuprinse in acte aditionale si vor fi comunicate catre public cu cel putin 24 de ore
inainte ca acestea sa devina aplicabile in modalitatile enumeratela Pct. 4.1. al Art.4 din
prezentul Regulament.

4.4. Este responsabilitatea Bdncilor Participante sd se asigure cd participan{ii eligibili sunt
informafi cu privire la drepturile lor de a renunfa la aceastd Promofie.

Art. 5 Dreptul de participare
In aceasta Promotie pot participa toate (i) persoanele fizice cu varsta minima de l8 ani impliniti la
data de incepere a Promotiei, adica 14.02.2022, (ii) persoanele juridice si (iii) persoanele fizice
autorizate care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii :

o Sa fie titularul unui card Visa (de credit, de debit sau comercial), emis in Romania de o
Banca Participanta, indiferent de moneda cardului;

o Sa plateasca oricare impozit local sau taxa locala cu cardul Visa, in perioada Promotiei,
la punctele de acceptare POS care accepta o astfel de modalitate de plata pe teritoriul
Romaniei sau ONLINE.

Lista cu punctele de plata ale taxelor si impozitelor locale care accepta plata la casierie a
impozitelor si taxelor locale cu cardul Visa se regaseste la adresawww.visa.ro. Participantul trebuie
sa verifice la punctele de plata ale taxelor si impozitelor locale unde trebuie platit impozitul local
sau taxa locala respectiva, conditiile in care este acceptataplata cu cardul Visa, inclusiv locatiile
unde este acceptata o asemenea plata, precum si tipul cardului Visa acceptat.
Nu au dreptul de a participa la aceasta Promotie asociatii/actionarii, administratorii si angajatii
companiei organizatoare si ai companiilor colaboratoare la aceasta Promotie, precum si membrii
familiilor acestora (si anume copii, parinti, sot/sotie). ln cazul in care in cadrul tragerii la sorti se

vor extrage tranzactiile efectuate de aceste persoane, aceste extrageri vor fi invalidate.
Fiecare tranzactie efectuata cu un card Visa (de credit, debit sau comercial) in perioada Promotiei
si in acord cu dispozitiile prezentului Regulament, reprezinta cate o inscriere in Promotie, deci o
sansa la tragerea la sorti. Mai multe tranzactiireprezintamai multe sanse la tragerea la sorti pentru
premiul Promotiei, conform mecanismului Promotiei descris la art.7
Prezenta Promotie poate fi prelungita de catre Organizator. Prelungireava fi adusa la cunostinta
participantilor prin act aditional ce va fi facut public cu cel putin24 ore inainte de intrarea acestuia
in vigoare.

Art. 6 Premiul promotiei
6.1, In cadrul acestei promotii se va acorda 1 (unul) premiu, aferent intregii perioade de campanie

promotionala, la sfarsitul perioadei promotionale, constand intr-o suma de bani in cuantum
de 10.000 (zece mii) de EURO, platit in LEI la cursul de schimb de 1 Euro:5,50 lei

1

2



6.2. Valoarea totala bruta a premiului ce pot fi oferite in cadrul Promotiei este de 55.000 LEI,
valoarea premiului fiind calculatala Cursul de schimb 1 Euro : 5,50 lei.

6.3. Premiul este nominal.Incazul in care castigatorul nu poate beneficia de premiu, din motive
independente de Organizator, acesta va fi invalidat,iar premiul va fi acordat urmatoarei rezerve.
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o 7 Mecanismul Promotiei

desfasurarii Promotiei este 14.02.2022, ora 00:00:01 ora Romaniei - 31.03.2022,
3:59:59 ora Romaniei.

Pentru a fi inscrisi la aceasta Promotie, participantii trebuie sa efectueze, in perioada Promotiei,
plata oricarui impozit local sau taxe locale cu cardul de debit sau credit Visa, prin una dintre
urmatoarele modalitati:

o Prin intermediul terminalului POS situat in locatiile directiilor specializate din cadrul
primariilor si administratiilor financiare de plata taxe si impozite locale si a oficiilor
postale care acceptaplata cu carduri Visa;

c La infochioscurile care permit plata taxelor si impozitelor locale cu cardul sau online;
o Pe platforma www.ghiseul.ro sau pe alte platforme de plata online a taxelor si

impozitelor locale.
Pentru ca o inscriere in vederea participarii la Promotie sa fie valida, trebuie sa indeplineasca
cumulativ urmatoarele conditii :

o Plata impozitului local sau a taxei locale sa fie efectuata prin intermediul terminalului
POS situat in locatiile directiilor specializate din cadrul primariilor si administratiilor
financiare de plata taxe si impozite locale si a oficiilor postale care accepta plata cu
carduri Visa, la infochioscurile care permit plata taxelor si impozitelor cu cardul, online
pe www.ghiseul.ro sau pe alte platforme de plata online a taxelor si impozitelor locale;

o Nu se ia in considerare plata cash/ bani lichizi la casieria directiei specializate din cadrul
primariei sau plata prin ordin de plata sau plata cu alt tip de card decat cardul Visa;

o Pentru identificarea primariilor care accepta plata cu cardul Visa a taxelor si impozitelor
locale, va rugam sa consultati lista existenta pe www.visa.ro. Participantul trebuie sa

verifice la primaria unde trebuie platit impozitul local sau taxa locala respectiva,
conditiile in care este acceptata plata cu cardul Visa, inclusiv locatiile unde este

acceptata o asemenea plata, precum si tipul cardului Visa acceptat;
o Plata sa fie efectuata prin intermediul unui card de debit sau de credit Visa emis in

Romania de catre una dintre Bancile Participante, conform art.2;
o Plata sa fie efectuata de catre o persoana care sa indeplineasca conditiile de participare

prevazute in prezentul Regulament;
o Plata sa fie realizata in perioada Promotiei, respectiv in intervalul cuprins intre

14.02.2022, ora 00:01 ora Romaniei si 3I.03.2022, ora23:59 ora Romaniei (platile
efectuate in afara acestei perioade nu vor fi luate in considerare pentru participarea la
Promotie).

Fiecare plataaoricarui impozitlocal sau a oricarei taxe locale efectuata cu un card Visa in perioada
Promotiei si in acord cu dispozitiile prezentului regulament, reprezinta cate o inscriere in Promotie,
deci o sansa la tragerea la sorti.
Prezenta Promotie poate fi prelungita de catre Organizator. Prelungirea va fi adusa la cunostinta
participantilor prin act aditional ce va fi facut public cu cel putin24 ore inainte de intrarea acestuia
in vigoare.
Fiecare tranzactie cu cardul Visa va primi de la Banca Participanta un Transaction ID, care nu
identifica in sine un participant. Transaction IDs sunt trimise dupa incheirea campaniei
promotionale de catre Bancile Participante catre Organizator pentru tragerea la sorti a premiului
campaniei promotionale saptamanale.
Extragerea se va face din intreagabaza de date a campaniei fiecarei saptamani de Promotie.
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In baza de extragere pentru premiu vor intra doar numerele PAN (Primary Account Number)
trunchiate ale cardurilor Visa valide care au facut in nerioada Promotiei inceoand cu
14.02.2022 ora 00:01 (ora Romaniei) si la ?1.01.2O22 ora 23:59 (ora Romaniei)- indiferent
de numarul de tranzactii efectuate cu aceste carduri Visa in perioada Promotiei. Vor fi luate in
considerare doar acele carduri cu numere PAN trunchiate care au efectuat tranzactii procesate

catre Visa. 
"'

Numarul PAN (Primary Account Number) trunchiat este o serie formata din 16

alfanumerice, de forma 123456 XXXXXX 7890, in care sunt vizibile doar primele 6 cifre
ultimele 4 cifre ale numarului de identificare a cardului, dar care nu identifica ln sme o persoana
posesoare de card sau un participant la Promotie.
Doar Transaction ID si numerele PAN (Primary Account Number) trunchiate desemnate
castigatoare in urma extragerilor vor fi validate cu ajutorul bancilor emitente. Tranzactiile si

numerele PAN (Primary AccountNumber) trunchiate nu sunt nominale, fiecare tranzactie primind
un Transaction ID unic pentru tragerea la sorti.

Art. 8 Desemnarea castigatorului si acordarea premiului
8.1 Tragerile la sorti
Premiul se va extrage din toate tranzactiile efectuate prin intermediul cardurilor Visa respective,
efectuate in perioada Promotiei si in acord cu dispozitiile prezentului Regulament, procesate de

Visa.
Odata cu extragerea castigatorului premiului, vor fi extrase si l0 (zece) rczerve aferente acestui
premiu. In caz de invalidare a primului participant extras, rezervele vor fi desemnate castigatoare
in ordinea extragerii acestora.
Pentru premiu, extragerile se vor face din bazade date aintregii perioade promotionale, in perioada:
14.02.2022, ora 00:00:01 - 3I.03.2022, ora23:59:59, in prezenla unui notar public.
Tragerile la sorti vor fi realizate electronic la sediul Mediapost Hit Mail S.A., situat in Bucuresti,
Str. Siriuluinr. 42-46, etaj 3, Sector 1.

Organizatorul nu va fi facut responsabil in cazul in care Banca Participanta nu transmite tranzactiile
aferente unei saptamani de Promotii, transmite liste de tranzactii gresite sau incomplete. De
asemenea, nu va fi facut responsabil in cazul in care una din Bancile Participante se retrage din
Promotie dupa inceperea acesteia, caz in care acest aspect va fi adus la cunostinta participantilor
de catre Organizator.

8.2 Validarea castigului. Publicarea castigatorului.
Ulterior tragerii la sorti a castigatorului Promotiei, potrivit mecanismelor de selectie descrise mai
sus si corespunzatoare fiecarui tip de premiu in parte, Organizatorul, cu suslinerea Bancilor
Participante la Promotie, va proceda la identificarea castigatorului si verificarea indeplinirii de

catre acestia a conditiilor de participare in Promotie in vederea validarii drept castigator, conform
art. 7 si in baza prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679
Astfel, pentru ca un participanl sa poata fi validat drept castigator al Promotiei, este necesara

indeplinirea tuturor urmatoarelor conditii:
o Respectarea tuturor conditiilor de participarela Promotie, mentionate Art. 5 de mai sus;

o Inscrierea in Promotie sa se realizeze in conditiile mentionate in cadrul Art. 7 de mai
sus;

o Sa semneze in clar si cu date valide un proces verbal de primire a premiului si sa ofere
Organizatorului o copie a C.I., respectiv o copie a certificatului de inregistrare incazul
in care castigatorul este o persoana juridica, care va fi folosita la plata taxelor aferente
premiului. ln cazul in care participantul este o persoana juridica, procesul verbal va fi
semnat de reprezentantul legal al acesteia.

Inainte de contactarea potentialului castigator, Banca Participanta va verifica indeplinirea tuturor
conditiilor mentionate la art.5, precum gi cele prevdzute la art.7 privind validitatea 1ranzac\iiIor.
In urma confirmarii indeplinirii acestor conditii, potentialul castigator va fi anuntat de catre Banca
Participanta emitenta a cardului Visa detinut de catre potentialul castigator, telefonic sau prin e-
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mail, in termen de 5 (cinci) zile lucratoare de la data tragerii la sorli cu privire la premiul castigat,
precum si cu privire la demersurile necesare pentru aintra in posesia premiului.
In cazul tranzactiilor efectuate de catre persoanele frzice prin intermediul cardurilor atasate unui
cont deschis in numele unei persoane juridice de catre Bancile Participante, castigatoare va fi
desemnata persoana juridica titulara a cardurilor. Prin urTnare, intr-o asemenea situatie,
ulterior desemnarii castigatorului conform art. 6 de mai sus, Bancile Participante vor contacta
persoana ftzica care are calitatea de reprezentant al persoanei juridice, in vederea indeplinirii
formalitatilor de validare a premiului conform paragrafului anterior. In cadrul procesului de
validare, titularul cardului va transmite Bancii Participante o copie a certificatului de inregistrare
emis de Registrul Comertului in termen de 2 (doua) zile lucratoare. Refuzul sau imposibilitatea
titularului cardului de a transmite copia certificatului de inregistrare al persoanei juridice desemnate
castigatoare in termenul mentionat atrage invalidarea castigului.
In cazul in care potentialul castigator nu doreste premiul, va comunica acest lucru Bancii
Participante in cadrul unei convorbiri telefonice initiate in acest sens de Banca Participanta, in
cadrul respectivei convorbiri, urmand ca acest castigator sa fie invalidat, considerandu-se ca
respectivul castigator nu doreste sa participe la prezenta Promotie, caz in care castigator va fi
desemnata una din rezervele acestuia, cu respectarea prevederilor prezentului Regulament. La
cererea expresa a Organizatorului, potentialul castigator care refuza un premiu castigat si care si-a
exprimat aceasta dorinta in cadrul convorbirii telefonice initiate de Banca Participanta, va fi rugat
sa faca acest demers in scris.
In situatia in care castigatorul nu poate fi contactat in termen de 5 (cinci) zile lucratoare de la data
tragerii la sorti prin care acesta a fost desemnat castigator, potentialul castigator va fi invalidat, caz
in care castigator va fi desemnata una din rezervele acestuia, in ordinea extragerii lor, cu respectarea
termenelor si conditiilor mai sus mentionate.
Anuntarea castigatorului se va realizapublic dupa validarea acestora prin publicarea pe website-ul
www.visa.ro, anunt ce va contine numele acestora si castigurile acordate, in conformitate cu
prevederile art. 43 din Ordonanta Guvernului nr. 9912000 privind comercializarea produselor si
serviciilor pe piata, republicata.
Daca premiul nu este acceptat de catre castigator sau de catrerezerve, acesta va ramane la dispozitia
Organizatorului.
In cazul in care un premiu nu este acordat din motive independente de acesta, Organizatorul are
dreptul de a-l anula.
8.3 Acordarea premiului
Premiul va fi acordat prin transfer bancar de catre Organizator in contul apartinand castigatorului,
dupa contactarea acestuia si validarea sa drept castigator. Contul va fi alimentat in RON, valoarea
de 10000 (zece mii) de EURO - valoarea fiind calculatalacursul de 1 Euro :5,50 lei. Alimentarea
contului se va realiza in 30 (treizeci) de zile lucratoare de la publicarea castigatorului dar nu mai
devreme de l0 (zece) zile lucratoare. In cazulin care moneda cardului este EURO/USD, cardul se

va alimenta prin intermediul Bancii Participante emitente a cardului Visa, prin virarea intr-un cont
de lei aferent castigatorului a sumei reprezentand echivalentul in RON a sumei de 10.000 (zece
mii) de EURO calculata la cursul de 1 Euro :5,50 lei.
In circumstante care nu depind de Organizator, acesta nu isi asuma responsabilitatea respectarii
termenului de plata mentionat anterior.
In cazul tranzactiilor efectuate de catre persoanele frzice prin intermediul cardurilor atasate unui
cont deschis in numele unei persoane juridice de catre Bancile Participante, castigatoare va fi
desemnata persoana juridica titulara a cardurilor. Prin urmare, intr-o asemenea situatie, ulterior
desemnarii castigatorului conform prezentului Regulament, Bancile Participante vor contacta
persoana frzica care are calitatea de reprezentant al persoanei juridice, in vederea indeplinirii
conditiilor de validitate de mai sus.

Premiul va fi transferat direct castigatorului de catre Organizator prin intermediul Bdncii
Participante emitente a Cardului Visa cu respectarea dispozitiilor fiscale in materie, achitarea
taxelor/impozitelor aferente premiului fiind in sarcina Organizatorului. Suma neta (daca este cazul)
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aferenta premiului castigat va fi remisa castigatorului prin modalitatea creditarii cardului Visa
castigator in cadrul prezentei Promotii.

Art. 9 Taxe si impozite
Organizatorul se obliga sa calculeze, sa retina si sa vireze catre bugetul statului impozitul
pentru veniturile obtinute de catre castigatorul persoana fizica sau juridica din aceasta Promotie,
conformitate cu dispozitiile prevazute de L9.22712015 cu modificarile ulterioare, privind
fiscal. Orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu acestea, fiind Ltl
sarcina exclusiva a fiecarui castigator

Art. 10 Prelucrarea datelor cu caracter personal
Datele cu caracter personal ale participanlilor la Promo{ie vor fi prelucrate in conformitate cu
Notificarea globald de confidenlialitate a Visa, disponibild la urmdtorul link-
https://www.visa.co.uk/legallprivacy-policy.html qi cu prevederile Regulamentului (UE) 20t61679
al Parlamentului European qi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind proteclia persoanelor cu
privire la prelucrarea datelor cu caracter personal qi privind libera circulalie a acestor date qi de
abrogare a Directivei 95l46lCE (denumit in continuare ,GDPR").
10.1. Date privind operatorii de date cu caracter personal si imputernicitii
In vederea desfasurarii Promotiei, datele cu caracter personal ale participantilor vor fi prelucrate
de catre:

o Visa Europe Services LLC., cu sediul social in str. Maria Rosetti ffi. 6, Sector 2,
Bucuresti, cod fiscal 21826871, Unicredit Bank - RO80BACX0000000139995000, in
calitate de Operator;

o Bancile Participante (cu datele de contact detaliate la arl.2) sunt Operatori asociati;
o Lion Communication Services SA (cu datele de contact detaliate la art. 1) este

Imputernicit al operatorului Visa;
o Mediapost Hit Mail SA (cu sediul in Str. Siriului, rv. 42-46, sector 1, Bucuresti,

inregistrata la Registrul Comertului cu nr. J40l 82951 2000, Cod unic de inregistrare RO
13351917, care este subimputemicit al Lion Communication Services);

o ZENITH MEDIA COMMUNICATION SRL (cu sediul in, strada Nicolae Iorga nr. 13,

corp A, et 4, cam. 1, sector 1, Bucure;ti, inmatriculatd la Registrul Comertului cu
rr 1401760012011, Cod Unic de Inregistrare RO 28659878, care este subimputernicit al
Lion Communication Services).

10.2. Scopurile prelucrarii
Datele cu caracter personal ale participantilor la Promotie vor fi prelucrate de catre Operatori prin
intermediul Imputernicitului si Subimputernicitilor, asa cum sunt definitilaart.10.1 de mai sus, in
vederea:

(i) organizaii si desfasurarii Promotiei;
(ii) desemnarii si validarii castigatorului;
(iii) atribuirea premiului;
(iv) indeplinirii obligatiilor legale ale Operatorului, inclusiv cele de natura fiscala si

financiar contabila;
(v) publicarea numelui castigatorului si a premiului acordat;
(vi) solutionarea oricaror plangeri in legatura cu organizarea si desfasurarea Promotiei

si acordarea premiului;
(vii) activitati de arhivare, daca sunt cerute de legislatie.

10.3. Categoriile de date cu caracter personal prelucrate in cadrul Promotiei
Pentru inscriere, pentru participare la campanie, pentru buna desfb$urare a ei, pentru premiere qi

atribuirea premiului, Operatorii, Imputernicitul si Subimputernicitii vor prelucra urmdtoarele
categorii de date cu caracter personal, numai incazul cdqtigdtorilor Promoliei:

- nume qi prenumeo data nasteriio transaction IDo Numarul PAN (Primary Account
Number) trunchiat, nr. de telefon mobil, adresa de e-mail, adresa postala, IBAN.
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Pe langa cele de mai sus, semnatura, Codul numeric personal (CNP), precum qi celelalte date cu
caracter personal cuprinse in CI, vor fi colectate doar in cazul castigatorului pentru care Visa este

obligat la retinerea si virarea impozitului din premiu, conform reglementdrilor fiscale in vigoare si
doar pentru a putea verifica daca varsta Participantilor este conform Regulamentului, adica l8 ani
impliniti la momentul inscrierii in Promotie.
Datele cu caracter personal vor face obiectul urmdtoarelor opera{iuni de prelucrare: colectare,
inregistrare, organizare, utilizare in scopurile menlionate, stocare, qtergere.

10.4. Temeiul legal al prelucrarii
Prelucrarea datelor cu caracter personal se va face de catre operatori inbazaurmatoarelor temeiuri:
(a) Incheierea./executarea unui contract in care persoana vizata este parte (legalitatea prelucrarii se

intemeiazape prevederile art. 6 lit. b. GDPR);
(b) Consimtamantul persoanelor vizate colectat pi stocat de Bdncile Participante (legalitatea
prelucrarii se intemeiaza pe prevederile art. 6 lit. a. GDPR)
(c) Conformarea la prevederile legale ce rcglemerd:eaza activitatea operatorilor, inclusiv
indeplinirea obligatiilor legale ale Organizatorului in ceea ce priveste plata impozitului gi

publicarea numelor castigatorilor (legalitatea prelucrarii se intemeiaza pe prevederile art. 6 lit. c.

GDPR);
(d) Apararealrealizarea intereselor legitime, ale operatorilor sau ale tertelor parti (legalitatea
prelucrarii se intemeiaza pe prevederile art. 6 lit. f. GDPR);
Modalitatile de prelucrare a datelor cu caracter personal sunt cele prevazute de
politicileinormele/procedurile interne ale operatorilor si de legislatia specifica domeniului de
activitate. Pe tot parcursul procesului de prelucrare, operatorii trebuie sa respecte principiile
prelucrarii datelor cu caracter personal, precum si drepturile si libertatile persoanelor vizate
reglementate de GDPR.
10.5. Destinatarii
Datele personale men(ionate mai sus vor fi prelucrate/accesibile gi de c5tre imputemicilii
Operatorului VISA Romania, Lion Communication Services S.A, si subimputerniciti ai acestuia,
Mediapost Hitmail S.A, ZENITH MEDIA COMMUNICATION SRL, acestia avand obligatia, la
randul lor, de a respecta prevederile GDPR. De asemenea, datele cu caracter personal ale
persoanelor participante vor fi dezvaluite si autoritatilor publice, in cazurile in care Operatorul
trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia in vigoare.
10.6. Perioada de stocare
Datele cu caracter personal ale castigatorului vor fi stocate conform prevederilor legale aplicabile
in materie financiar-contabila, respectiv 10 (zece) ani de ladata incheierii exercitiului financiar in
care a avut loc plata impozitului din premiu.
La expirarea perioadei de stocare a datelor cu caracter personal, Operatorii vor sterge/distruge
aceste date de pe mijloacele de prelucrare si stocare, impunand Imputemicitilor/Subimputernicitilor
obligatii similare.
10.7. Drepturile dvs. fa{i de prelucrarea datelor cu caracter personal
In vederea asigurarii unei prelucrari echitabile si transparente, Operatorul asigura participantilor,
pe durata Promotiei, urmatoarele drepturi:

(i) dreptul de retragere a consimtamantului cu privire la prelucrare, in orice moment,
faraca aceasta sa afecteze legalitatea prelucrarii efectuate pebaza 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 portabilitatea datelor;
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(viii) dreptul de a depune o plangere in fata Autoritatii Nationale de Supraveghere a

Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.
Desemnarea castigatorului Promotiei se va face prin mijloace automate de prelucrare a datelor
caracter personal, fara interventie umana.
Participantii care au intrebari cu privire la aceste clauze qi la proteclia confidenlialitSlii sau

sd isi exercite oricare dintre drepturile legale, astfel cum sunt stabilite mai sus, o pot face

un email la promo_visa@publicis.ro si promo@publicis.ro. Cererea va fi solutionata in termen
30 (treizeci) de zile, cu exceptia situatiei in care, din motive specifice referitoare la dreptul legal
specific sau complexitatea solicitdrii, acest termen poate fi prelungit. Adresa de primire a cererilor
legate de date personale este Departamentul Relatii Clienti S.C. LION COMMUNICATION
SERVICE S.A., Str. Nicolae Iorga, nr. 13, Bucuresti, sector 1 sau prin transmiterea unui mesaj

electronic la adresele de email promo_visa@publicis.ro si promo@publicis.ro.
10.8. Gestionarea qi securitatea datelor
Operatorii se obliga sa implementeze un nivel adecvat de securitate qi proceduri frzice, electronice

;i administrative rezonabile pentru a proteja datele prelucrate. Politicile qi procedurile privind
securitatea informafiilor sunt strdns aliniate cu standardele interna{ionale acceptate la scard largd qi

sunt revizuite periodic qi actualizate dupd cum este necesar pentru a satisface nevoile de afaceri,
schimbdrile tehnologice, precum Ei cerinlele reglementate. Accesul la datele cu caracter personal
se acordd numai personalului autorizat, gi numai pentru a-qi indeplini sarcinile specifice, sub

obligalia pdstrdrii confiden{ialitd{ii lor.
in cazul unei incdlcdri a securitdlii datelor cu caracter personal, Operatorii vor respecta toate legile
in vigoare privind notificarea incdlcdrii datelor si vor informa cu celeritate orice incident de

securitate in urma caruia au fost afectate datele cu caracter personal a caror prelucrare intra sub

incidenta prezentului articol. Sub aspectul continutului si termenului de transmitere, informarea are

acelasi regim cu notificarea autoritatii de supraveghere, reglementatala art.33 GDPR.
Operatorii se obliga sa impuna Imputernicitilor/subimputernicitilor obligatii similare in vederea

respectarii clauzelor prezentului articol si pentru a se asigura ca acestia executd activitAfile
subcontractate intr-o manierd transparenta qi vor rdspunde de actele, erorile sau omisiunile
subcontractanfilor, ca Ei cum acestea ar ft actele, erorile sau omisiunile lor proprii.
10.9. Modificarea politicii de prelucrare a datelor cu caracter personale
Operatorul Visa are dreptul de a modifica prezentul Articol 10 la Regulament oricand pe durata
desfasurarii Promotiei, numai in cazul in care se descopera masuri tehnice si organizatorice 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 Visa, respectiv va fi adusa la cunostinta Participantilor prin
aceleasi mijloace prin care au fost incunostintate cu privire la Regulament.

Art. 11. RESPONSABILITATE
11.1. Organizatorul qi partenerii acestuia sunt indreptdtifi sd ia toate mdsurile necesare in caz de

tentative de fraudd a mecanismului Promotiei, abuz sau orice alte tentative frauduloase care

ar putea afecta imaginea companiilor implicate.
11.2. Participan{ii acceptd cu titlu definitiv toate deciziile adoptate de Organizator in privinta

cdqtigdtorilor, precum gi a calendarului ulterior al Promotiei sau a altor schimbdri legate de

implementarea acesteia.
11.3. Organizatorul are dreptul de a descalifica orice participant care nu respectd regulile impuse

prin prezentul Regulament. Participan{ii se obligd, de asemenea, sE pund la dispozilia
Otganizatorului toate datele de contact necesare, dvpa caz, pentru desfasurarea concursului,
validarea premiului si plata impozitelor aferente (numele, prenumele, CNP, adresa qi

numdrul de telefon mobil).
11,4. Organizatorul qi pdrfile implicate in aceastd Promotie nu iqi asumd rdspunderea pentru

participanfi care se inscriu in afara perioadei de desfbqurare a Promotiei mentionata la art.3.
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11.5. Eventualele contestatii privind desfrqurarea Promotiei pot fi transmise Organizatorului in
decurs de 3 zile de la data anun{drii publice a cdqtigdtorilor. Orice contestatii primite dupd
aceastd datd nu vor fi luate in considerare.

Art. 12 Solu(ionarea litigiilor
12.1. Eventualele litigii apdrute intre Organizator gi Participan{i se vor rezolva pe cale amiabild

sau, in cazul in care aceastd cale nu este posibild, litigiile vor fi solutionate de instantele
judecdtoreqti rom6ne competente.

12.2. Organizatorul este indreptdfit sd ia toate mdsurile necesare in caz de tentative de fraudd a

sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestei Promotii.
12.3. tn cazul in care sunt identificate persoane care au influenJat sau facilitat cdqtigarea premiului

in mod necuvenit, Organizatorul are dreptul de a cere urmdrirea in instanJd a respectivelor
persoane, pe baza dovezilor existente.

12.4. PoliticaZerc Risc se aplica de catre institutia financiara emitenta a cardului Visa in functie
de politica proprie. Politica Zero Risc oferita de Visa nu se aplica tuturor cardurilor
comerciale, tranzactiilor care nu sunt procesate de Visa si nici tranzactiilor anonime
efectuate cu carduri prepaid. Posesorii de card trebuie sa isi protejeze datele cardurilor cu
atentie si sa anunte institutia financiara emitenta imediat ce observa acces neautoizat la
tranzactiile lor. Posesorii de carduri Visa sunt rugati sa se adreseze institutiei financiare
emitente a cardurilor lor pentru mai multe detalii privitoare la politica Zero Risc.

Art. 13. Intreruperea Promotiei
Promotia va putea fi intreruptd doar in caz de forfd majord, participantii fiind informati de aceasta

intrerupere in timp util. Forfd majord inseamnd orice eveniment care nu poate fi prevdzut, controlat
sau remediat de cdtre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive
independente de voin{d sa gi a cdrui apariJie il pune pe acesta din urmd in imposibilitatea de a-qi
indeplini obligatiile asumate prin Regulament. In momentul in care cauzade fortamajorava inceta,
Organizatorul va informa participantii cu cel pu\in24 de ore inainte de reinceperea Promotiei, in
legatura cu reluarea acesteia.

Art.14 - Alte Clauze
14.1. Deciziile Organizatorului privind Promotia sunt finale si aplicabile tuturor participantilor

la aceasta Promotie.
14.2. Premiul neacordat va ramane in posesia Organizatorului carc poate dispune liber de acesta

in maniera pe care o va considera necesara sau potrivita intereselor sale.

14.3. 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 organizarca si desfasurarea Promotiei.
Procesat si autentificat de Societate Profesionald Notariald VERITAS, astazi data

autentificarii, intr-un exemplar original care ramdne in arhiva biroului notarial qi 4 (patru) duplicate,
din care unul va ram6ne in arhiva biroului notarial, qi 3 (trei) exemplare au fost eliberate pdrfilor.

VOICAN OLIVIA-MANUELA
in calitate de mandatar al

MEDIAPOST HIT MAIL S.A.
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