
 
Regulamentul Programului adresat clientilor BCR, detinatori de card de debit / card de 

credit BCR, care efecteaza tranzactii la WorldClass 
(denumit in continuare “Regulamentul”) 

 
 

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL PROGRAMULUI 
 
1.1. Programul de utilizare adresat clientilor BCR, detinatori de card de debit si card de credit 
(denumit in continuare “Program”) este organizat si desfasurat de catre Banca Comerciala 
Romana S.A., societate administrata in sistem dualist (denumita în continuare BCR), cu sediul 
central în Bucuresti,Bd. Regina Elisabeta nr. 5, Sector 3, Cod Postal 030023, inregistrata la 
Registrul Comertului sub nr J40/90/1991, CIF RO 361757, avand un capital social subscris si 
varsat integral in valoare de 1.625.341.614,50 RON, avand numar de Operator de date cu 
caracter personal 3776 si 3772. Programul se va derula in conformitate cu prevederile 
prezentului Regulament, ale carui termeni si conditii sunt obligatorii pentru toti detinatorii de 
card de debit si card de credit. 
 
1.2. BCR isi rezerva dreptul de a modifica oricand Regulamentul, intocmind un act aditional in 
acest sens, urmând ca astfel de modificari sa intre in vigoare in momentul comunicarii lor 
prealabile catre detinatorii de card de debit si carduri de credit, reteaua de unitati BCR si la 
InfoBCR: 0800.801.BCR (0800 801 227) apelabil non stop, gratuit din orice retea nationala sau 
la +4021 407 42 00, apelabil la tarif normal din strainatate. 
 

1.3. Detinatorii cardurilor BCR sunt inscrisi automat in Program in conditiile prevazute de 
prezentul Regulament si sunt de acord sa respecte prevederile prezentului Regulament.  
 
1.4. Regulamentul va fi disponibil în mod gratuit oricarui solicitant pe www.bcr.ro, in orice unitate 
BCR la cerere si la InfoBCR. 
 
SECTIUNEA 2. TERMENI SI DEFINITII 
 
2.1 Pentru scopul prezentului Regulament, termenii au urmatoarele intelesuri: 
 
2.1.1 Detinator de card: persoana fizica, persoana juridica cu domiciliul/ resedinta in Romania 
care detine un card de debit sau card de credit destinat persoanelor fizice / juridice, emis de 
BCR pe numele lui. 
 
2.1.2 Oferta: Abonamentele anuale WorldClass achizitionate prin card BCR in perioada 
campaniei  includ :  
- 12 invitatii de o zi, valabile pe toata perioada abonamentului. Invitațiile nu pot fi folosite de 
posesorul abonamentului, ci doar de prietenii acestuia. Invitațiile pot fi folosite doar în categoria 
din care face parte abonamentul (de exemplu, dacă abonamentul de Gold, invitațiile pot fi 
folosite doar în cluburile din categoria Gold).  
- 1 sesiune de evaluare corporala oferita de WorldClass. Pentru evaluarea corporală este 
necesară o programare în prealabil la una dintre recepțiile cluburilor incluse în abonament.  
 
2.1.3 Terminal POS: dispozitiv de acceptare a platilor cu cardul. 
 
 
 

http://www.bcr.ro/


SECTIUNEA 3. ARIA DE DESFASURARE A PROGRAMULUI  
 
3.1 Programul se desfasoara in locatiile WorldClass din Romania. 

3.2 Oferta este valabila pentru achizitionarea abonamentelor pe un an si se acorda de catre 
comerciant dupa efectuarea platii abonamentului prin card BCR. Accesul în sălile World Class 
se face pe baza cardului de membru, pe care cumpărătorul îl va primi la achiziționarea 
abonamentului.  
 
SECTIUNEA 4. CONDITII DE PARTICIPARE 
 
4.1 In Program sunt inscrisi in mod automat si gratuit toti clientii persoane fizice si persoane 
juridice BCR care detin un card de debit sau card de credit BCR, emis sub sigla Visa sau 
MasterCard cu care achizitioneaza un abonament WorldClass valabil un an de zile in perioada 
campaniei utilizand disponibilul din cont, in perioada programului, la terminalele POS sau Online 
la WorldClass Romania  
 
4.2 La data intrarii in vigoare a acestui Regulament cardurile de debit si credit BCR participante 
sunt urmatoarele: 

 BCR Maestro  - RON 
 BCR Visa Clasic – RON 
 BCR Visa Electron - RON 
 BCR Visa Clasic  -  EUR 
 BCR Visa Clasic  -  USD 
 BCR Visa Electron pentru studenti -  RON 
 BCR Visa Electron Xteen  - RON 
 Visa Electron Zambet - RON  
 Maestro Zambet - RON 
 BCR Gold MasterCard – RON 
 Bun de Plata MasterCard- RON 
 Bun de Plata MasterCard- EUR 
 Bun de Plata Visa – RON 
 EPB MasterCard Platinum 
 EPB MasterCard World Elite 
 BCR Mastercard Business Silver – RON 
 BCR Mastercard Business Silver - EUR 
 BCR Visa Business Silver - USD 
 BCR Visa Business Electron  - RON 

 
SECTIUNEA 5. DURATA PROGRAMULUI 
 
5.1 Programul se va desfasura incepand cu data de10.08.2016 pana la data de 31.08.2016. 
 
5.2 BCR isi rezerva dreptul sa decida in orice moment incetarea Programului, decizie ce va fi 
comunicata detinatorilor de card de debit si card de credit BCR cu cel putin 3 de zile lucratoare 
inainte de data incetarii si va fi comunicata pe www.bcr.ro, in unitatile BCR si la InfoBCR.  
 
 
 
 

http://www.bcr.ro/


SECTIUNEA 6. MECANISMUL PROGRAMULUI 
 
6.1 Programul consta in acordarea beneficiilor mentionate punctul 2.1.2 detinatorilor de card de 
debit si card de credit BCR care achizitioneaza un abonament anual la WorldClass Romania 
  
 
SECTIUNEA 7. ACORDAREA OFERTEI 
 
7.1 Oferta consta in acordarea a 12 invitatii valabile pe toata perioada abonamentului care pot fi 
utilizate de catre client si o sesiune de evaluare corporala. 
 
7.2 WorldClass isi asuma raspunderea pentru situatiile in care Detinatorul de card nu primeste 
beneficiile mentionate la punctul 2.1.2. 

 
7.3 WorldClass isi rezerva dreptul de a rectifica orice eroare aparuta in acordarea ofertei 
clientului. 
 
 
SECTIUNEA 8. TAXE SI IMPOZITE 
 
8.1 Acordarea ofertei de catre WorldClass, Detinatorilor de card BCR NU echivaleaza cu 
acordarea de premii in bani, conform prevederilor Codului Fiscal in vigoare, cu modificarile si 
completarile ulterioare, beneficiile fiind acordate in scopul stimularii vanzarilor 
 
 
SECTIUNEA 9. LITIGII 
9.1 Eventualele neintelegeri aparute intre BCR si Detinatorii de card din Program, inclusiv in 
legatura cu acordarea beneficiilor se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul în care 
aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti impreuna cu 
WorldClass 
 
9.2 Legea aplicabila derularii prezentului Program este legea romana. 
 
SECTIUNEA 10. PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE 
10.1 Tuturor Detinatorilor de card participanti in Program le sunt garantate drepturile în 
conformitate cu Legea nr. 677/2001 (privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea 
datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date). 
 
10.2 Detinatorii de card participanti la Program intra in baza de date de consumatori ai 
produselor/serviciilor BCR. Scopurile constituirii acesteia sunt: realizarea de rapoarte statistice 
cu privire la clientii, produsele si serviciile BCR, informarea acestora prin diverse mijloace de 
Comunicare (posta, e-mail, telefon, SMS sau orice alt mijloc de comunicare) cu privire la 
prezentul Program sau la alte actiuni desfasurate in viitor. 
 
10.3 Fiecare Detinator de card participant la Program isi exprima consimtamantul in mod expres 
si neechivoc cu privire la prelucrarea datelor sale cu caracter personal de catre BCR, in 
scopurile mentionate in prezentul Regulament si are dreptul de a solicita excluderea din baza 
de date a BCR, adresand o cerere scrisa catre BCR, Bd. Regina Elisabeta nr.5, sector 3, 
Bucuresti. 
 
10.4 La cererea Detinatorilor de card, adresata in scris BCR, aceasta se obliga: 



 sa confirme solicitantului daca prelucreaza sau nu datele sale cu caracter personal in mod 
gratuit, pentru o solicitare pe an; 

 sa rectifice, sa actualizeze, sa blocheze, sa stearga sau sa transforme in date anonime, in 
mod gratuit, datele a caror prelucrare nu este conforma cu prevederile Legii nr. 677/2001; 

 sa inceteze in mod gratuit prelucrarea datelor personale ale solicitantului. 
 

10.5 Banca Comerciala Romana prelucreaza date cu caracter personal in conformitate cu 
Legea 677/2001, in calitate de operator date cu caracter personal, sub notificarea cu numarul 
3772 /3776 transmisa la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu 
Caracter Personal. Datele cu caracter personal colectate in cadrul acestui Program vor fi 
dezvaluite catre terti, cu exceptia cazurilor in care BCR trebuie sa respecte obligatiile impuse de 
legislatia in vigoare. Persoanele fizice participante la Program au, conform Legii 677/2001, 
urmatoarele drepturi: dreptul la informare (art. 12), dreptul de acces la date (art. 13), dreptul de 
interventie asupra datelor (art. 14), dreptul de opozitie (art.15), dreptul de a nu fi supus unei 
decizii individuale (art.17) si dreptul de a se adresa justitiei (art.18). 
 
SECTIUNEA 11. ALTE PREVEDERI ALE REGULAMENTULUI 
 
11.1 Reclamatiile referitoare la Program se pot adresa catre oricare unitate BCR, prin 
completarea formularului pentru reclamatii, urmand ca acestea sa fie solutionate intr-un termen 
de 30 zile de la data inregistrarii. 
 
11.2 Prezentul Regulament intra in vigoare la data de 10.08.2016 
 


