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prezentului tnscris 01.!F

"Cu Venit Protect, e mai Inteligent sI ai un venit sigur qi in situafii
nesigurett

Perioada de desfiqurare: 1 5 Iunie 2022 - I 5 Iunie 2023

Sectiunea I. Organizator
Organizatorul Campaniei "Cu Venit Protect, e mai Inteligent sI ai un venit sigur qi in situafii nesigureo'
denumita in continuare ,,Campania" este:
este BCR ASIGURARI DE VIATA VIENNA INSURANCE GROUP S.A., o societate constituita si
functionand in conformitate cu legile din Romania, administrata in sistem dualist, cu sediul social in
Bucuresti, Str. Rabat, nr.2I, et.2,3 qi 4, Sector 1, Romania, inregistrata la Registrul Comertului sub nr.
J40117847124.10.2005, avand cod unic de inregistrare 1806692012005, Cont RO63 RNCB 0280 0006 7883
0289, deschis la BCR DOROBANTI,reprezentata legal de catre domnul Erwin Hammerbacher in calitate
de Membru Directorat si domnul Octavian Cosenco - Membru Directorat, (denumit6 in continuare

,,Organizatorul"),
1. Campania se va desfasura prin intermediul agentului afiliat:
Banca Comerciali Romini S.A. cu sediul in Calea Plevnei nr. 159, Business Garden Bucharest, cladirea
A, etajul 6, sector 6, cod postal 060013 /InfoBCR: *2227; (+40) 21 407 4200 (apelabil din strdindtate) /
contact.center@bcr.ro, cod RAJ 500341, (denumitd in continuare ,,BCR"), care actioneaza ca si
imputernicit al Organizatorului din perspectiva protectiei datelor cu caracter personal pentru activitatea de
intermediere.
2. Precum gi cu sprijinul logistic al agenfiilor de marketing:
o Cohn&Jansen Advertising S.R.L., cu sediul in Bucureqti, Strada Speranfei, nr. 21, etaj 2,
inregistratd la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J401481512010, avand CUI RO 26904121(denumitd
in continuare "Agen!it') ca imputemicit al Organizatorului qi va realiza organizarea qi desfb;urarea
Campaniei.
o Mediapost Hit Mail, cu sediul in Bucuresti, Sector 1, Str. Siriului, nr 42-46, et 3, sector 1,

Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40l 82951 2000, avand cod unic de inregistrare
RO13351917 (denumitd in continuare "Agenfia DM") ca Subimputemicit al Organizatorului si
imputernicit al Cohn&Jansen Advertising S.R.L Ei care varealizatragerile la sorti din cadrul Campaniei.
3. Campania este reglementatd Ei se desfdgoard potrivit dispozifiilor prezentului Regulament Oficial,
denumit in continuare " Regulumentul'.
4. Condiliile qi termenii previzufi in prezentul Regulament pentru desfbqurarea Campaniei sunt obligatorii
pentru tofi participanfii.
5. Regulamentul Campaniei este disponibil in mod gratuit publicului larg pe website-ul
www.bcrasigviata.{o, website-ul https://www.bcr.ro/rolpersoane-fizice/asigurari/venitprotect
in cadrul aplicaliei online de internet banking BCR denumitd, ,,George" in secfiunea ,,George Store /
Magazin George" dedicatd polilei de asigurare Venit Protect - sectiunea de achizitie polita de asigurare
Venit Protect. Suplimentar, regulamentul de participare la Campanie sau de desfdqurare a Campaniei este

disponibil in mod gratuit oricdrui solicitant pebaza unei solicitdri scrise transmise prin e-mail, la adresa
marketing@bcrasisviata.ro sau la adresa Organizatorului BCR Asigurdri de Viald Vienna Insurance Group
S.A, din Bucure;ti, Strada Rabat, nr.2l, sector 1 sau la numarul de telefon 021.206 90 40.

Sectiunea II. Durata desfisuririi Campaniei
1. Campania organizata qi desfbqurata in conformitate cu prevederile prezentului Regulament, se va
desfrqura in perioada 15 Iunie 2022 ora 08:00, inclusiv, ora Romaniei - 15 [unie2023, ora23:59, inclusiv,
ora Romaniei (numitd ,,Perioada Campaniet').
2. In situalia in care Organizatorul decide sd prelungeascd aceastd Campanie, acest fapt va fi adus la
cuno;tinfa participanlilor qi potenfialilor participanli in conformitate cu modalita$le prevdzute la Sectiunea
I, art. 5.
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Sectiunea III. Conditii de participare
1. Campania se adrese azd oricarui client sau potenfial client persoani ftzicd, in urmdtoarele condilii a
indeplinire este cumulativd:
a) Achizitioneazdprin intermediul BCR o polila de asigurare Venit Protect oferitd de BCR
de Viafd Vienna Insurance Group, in Perioada Campaniei. Polila menlionatd anterior trebuie sd

valabild qi continud din momentul achiziliondrii acesteia p6nd la momentul extragerii cdgtigdtorilor;
b) Are peste 18 ani implinili la datainceperii Campaniei;
c) Este cetilean rom6n sau cet6{ean strdin; si
d) La momentul extragerii castigatorilor, clientul trebuie sd nu aiba prime de asigurare restante aferente

polifei de asigurare Venit Protect achizitionatd conform lit. a) de mai sus.

2. La aceastd Campanie nu au dreptul de participare urmdtoarele categorii de persoane:

- Angajafii Organizatorului, ai BCR, ai agenliilor de marketing sau ai prestatorilor de servicii
implicafi contractual in organizarea Campaniei;
- Membri ai familiilor angajatilor Organizatorului, ai BCR, ai agenfiilor de marketing sau ai

prestatorilor de servicii implicali contractual inorganizarea Campaniei (insemnand copii, parinti, sot/sotie,

fratelsora).
3. Achizilia unui produs de asigurare, conform prevederilor Sectiunii 3, aft. 1, alin. a), este subsecventd

analizei nevoilor clienfilor gi adecvdrii produsului la nevoile acestora, conform prevederilor legale

aplicabile.

Sectiunea IV. Modalitatea de desfisurare a Campaniei
1. Pentru fiecare participant la Campanie, mecanismul de desfrqurare este urmdtorul:
a) Inregistrarea in Campanie este rcprezentatd de achizi(ionarea in Perioada Campaniei, a unei polile
de asigurare Venit Protect oferite de BCR Asigurdri de Viald Vienna Insurance Group prin intermediul
aplicafiei online de internet banking BCR denumitd ,,George" in secliunea ,,George Store / Magazin
George" dedicatd polilei de asigurare Venit Protect - sectiunea de achizitie polita de asigurare Venit Protect.

b) Clientul este notificat, inainte de achizitionarea polifei, cu privire la inscrierea automatd in
Campanie, printr-un mesaj afisat atat in aplica[ia ,,George", aplicatia de internet banking a BCR, in care

polija Venit Protect este disponibild pentru achizilionare - sectiunea de achizilie polita de asigurare Venit
Protect.
c) Polilele de asigurare emise in Perioada Campaniei qi incetate pdni la data extragerii ca;tigdtorilor
sau cele care au restantd minim o ratd de primd, vor fi excluse din tragerile la sorfi.
d) Participantul va fi inscris in Campanie odatd cu intrarea in vigoare a Polilei qi va beneficia de o
singurd sansd in cadrul extragerii c6qtigdtorilor lunari qi tot de o singurd sansd in cadrul extragerilor la
fiecare trei luni. Orice inregistrare multipld, din orice cauzd, va fi eliminatd.
2. in cazul in care un Participant inscris in Campanie doreqte sd se retragd din Campanie, din orice motiv,
acesta trebuie sd adreseze o solicitare in acest sens, in scris, prin intermediul adreselor poqtale Ei de e-mail
precizate in cadrul Secfiunii I, art. (5).
3. Desemnarea cdqtigdtorilor Ei acordarea premiilor se va face conform prevederilor Secliunii VI.

Sectiunea V. Premiile Campaniei
1. Participanlii eligibili care vor indeplini condiliile regulamentului Campaniei vor avea qansa sb cAqtige

unul dintre urmdtoarele premii:
I. Premii la fiecare 3 luni, avand extrageri in lunile Septembrie2022, Decembrie 2022, Martie
2023 si Iunie 2023
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Premiu Detalii Nr. Bucati Valoare / Buc. in
Lei

{gucher E-mag Voucher in valoare de 2.000
Lei - extragere Septembrie
2022

1

2.000 lei

Voucher in valoare de 2.000
Lei - extragere Decembrie
2022

1 2.000 lei

Voucher in valoare de 2.000
Lei- extragere Martie 2023 1 2.000 lei

Voucher in valoare de 2.000
Lei- extragere iunie 2023

1 2.000 lei

Total 8.000 lei
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II. Premii lunare

Detalii Nr. Bucati Valoare / Buc. in
Lei

Voucher Emag

Voucher Emag in valoare de
1.000 lei. Se vor acorda
doua premii pe luna.

24 24 000

Total 24.000

2. Valoarea total5 a premiilor oferite in cadrul Campaniei este de 32.000 lei TVA inclus.
3. Condiliile de garanfie pentru produsele oferite ca premiu vor fi guvernate de regulile de transfer al
garanliei catre terfi dobanditori, astfel cum sunt stabilite de c5tre furnizorul/ producitorul/ dealerul de la
care Organizatorul achizitioneazd produsele. Organizatorul isi declina orice responsabilitate in ceea ce
priveste garantia pentru produsele oferite.
4. Voucherele oferite drept premii lunare au o valabilitate de 12 luni de la data achizitronarii acestora de
catre Organizator ;i sunt supuse unor termeni qi condilii de :utilizare, disponibile pe www.emag.ro.
Organizatorul nu este rdspunzdtor pentru valorificarea acestor vouchere gi pentru serviciile prestate sau
pentru bunurile livrate de Emag.
5. Premiile nu pot fi modificate, ajustate sau acordate sub altd forma fald de ceaprezentatdmai sus. Nu
este permisd acordarea contravalorii in bani a premiului oferit in cadrul acestei Campanii sau schimbarea
parametrilor acestuia.
5. Fiecare participant poate caqtiga un singur premiu lunar qi un singur premiu final (premiile trimestriale).

Sectiunea VI. Desemnarea cfistigltorilor
1. Desemnarea cdqtigdtorilor va frrealizatd prin tragere la sorti electronica prin intermediul unui sistem
electronic de extragere securizat, detinut de Agentia DM, qi va avea loc lunar, cat si la fiecare trei luni ale
Campaniei panala data de 15 iunie 2023, dupd cum urmeazd:
o Prima extragere lunard va avea loc p6nd la data de 30 iulie 2022, in care vor intra pentru tragereala
sorJi, toate polilele emise in perioada 15 iunie -15 iulie 2022, in cadrul Perioadei Campaniei. in cadrul
acestei extrageri vor fi extra;i 2 cdqtigdtori de premii lunare Ei 4 rezerve.
o Toate celelalte extrageri lunare vor avea loc in aceleasi intervale de timp, pana la data de 30 ale
fiecarei luni, pentru politele emise in perioada 15 ale lunii anterioare - 15 ale lunii curente.
o La frecare 3 luni, respectiv pana la data de 30 ale lunii septembrie 2022, decembrie 2022, martie
2023, iume 2023 vor avea loc extragerile pentru politele emise in ultimele 3 luni.
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2.Toatetragerile la sorfi, atat cele lunare cdt qi ceatrimestriale, vorfrrealizateinprezentaunui reprezentant
al Agenliei de marketing, a unui rcprezentant aI Organizatorului qi a unui notar public.
3. Tragerile la sorli vor fi realizate din inscrierile valide ale participanlilor eligibili inscriqi in Campanie, in
Perioada Campaniei. C6Etigdtorii vor fi selectali dintr-o bazd de date care va confine numarul de telefon si

numarul si seria polilei incheiate de un participant. Organizatorul va valida un c6qtigdtor conform secfi

VI, dup[ ce este tras la sorli.
Tragerea la sorti pentru premiile din cadrul Campaniei se vor efectua printr-un sistem electronic
extragere securizat,mai exact, tagercala sorti presupune folosireaunui program de calculator cu distrr
si extragere aleatorie, care va selecta castigatorii si rezervele dintr-o baza de date ce contine toate
valide efectuate in Campanie, aplicandu-se filtrele corespunzatoare pentru fiecare premiu ce urmeaza a fr
extras.
4. Numele c6qtigdtorilor vor fi publicate pe website-ul Organizatorului, www.bcrasigviata.ro, printr-o
postare dedicatd acestui anun!, in maxim 10 zile lucratoare de la validarea finala a castigatorilor, iar
c6qtigdtorii vor fi informali Ei individual prin telefon, cu respectarea drepturilor acestora privind proteclia
datelor cu caracter personal.
5. Organizatorul nu va acorda nicio despdgubire in bani sau alte beneficii Participanlilor carora li s-a acordat
premiul Ei nu respectd sau nu intrunesc cerinlele Regulamentului sau care nu au rdspuns qi/sau revendicat
premiul in termenul mentionat in Secfiunea VIL
6.In cazul in care participantul desemnat castigator refuzd premiul cAqtigat acesta va fi declarat neeligibil
in calitate de cdEtigdtor, urm6nd a se apela la o rezewd, conform aceleaqi proceduri de validare, astfel cum
este descrisd la Secliunea VII de mai jos.

Sectiunea VII. Validarea si publicarea cistisatorilor
1. Poten{ialii castigatori desemnati in cadrul tragerii la sorti, care nu qi-au retras, nu s-au opus qi nu au

restrictionat dreptul organizatorului de a le procesa datele cu caracter personal pentru activitati de marketing
pe parcursul campaniei qi pdnd la momentul atribuirii premiilor, vor fi contactafi de un reprezentant al
Agenfiei de marketing in termen de 5 (cinci) zile lucratoare de la momentul efectudrii tragerii la sorfi, pe

numarul de telefon utilizat la subscriere qi vor fi informati cu privire la premiul cAqtigat qi a condiliilor de

atribuire a premiului.
2. Pentru evitarea oricarei neintelegeri, rcprezentantul Agentiei de marketing ii va comunica fird echivoc
persoanei care araspuns la telefon Ei care urmeazd sd revendice premiul, faptul cd niciun potenlial castigdtor
nu va fi considerat ca fiind cdqtigdtor al unui premiu pana cand nu este validat final conform prevederilor
Regulamentului.
3. Participantii vor fi apelafi, timp de 5 (cinci) zile lucratoare de la momentul efectuarii tragerii la sorfi, de

minimum 2 oir,la ore diferite, in intervalul orar I0:00 - I7:00, de fiecare datd timp de minimum 1 minut.
in cazul in care in acest interval participantul destinatar al apelului nu rdspunde qi/sau nu poate fi contactat,

din motive independente de vointa Agenlie de marketing (ex.: participantul are telefonul inchis ;i/sau nu
raspunde/refiizd/se afld in incapacitate/imposibilitate de a intra in posesia premiului), acesta va fi declarat

neeligibil in calitate de c6qtigdtor, urmdnd a se apela succesiv larezerve, in ordinea extragerii 1or, urmAnd

aceeaqi procedurd de validare.
4. Procedura de validare presupune 2 etape: Validare preliminard telefonicd qi validarea prin email.
Neindeplinirea sau indeplinireapartialaa oricarei dintre cele2 etape de catre un potential castigator conduce

de la sine la invalidarea acestuia si apelarea rezervelor menfionate in Sectiunea VI, art. 1.

Etapa 1. Validarea preliminara telefonica poate fi considerata efectuata daca se respecta cumulativ
urmatoarele conditii:
a. numarul de telefon aferent inscrierii declarate castigatoare este corect si disponibil (participantul poate fi
contactat telefonic); si
b. Participantul revendica premiul in momentul in care este contactat si confirma ca el este titularul Politei.
Etapa 2. Pentru validarea castigatorului, reprezentantul Agentiei de marketing va solicita potentialului
castigator sa faca dovada eligibilitatii pentru premiu, in maximum 96 ore, prin trimiterea pe e-mail la adresa

marketing@,bcrasigviata.ro (comunicata acum si telefonic potentialului castigator), a unei foto-copii a
4
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actului de identitate (BI/CI necesar indeplinirii obligatiilor fiscale ale Organizatorului in cazul in care
valoareapremiului castigat este mai mare sau egala cu 600 lei, precum si pentru validarea castigatorului),
numite in continuare ,,elemente necesare validarii". Panala validarea efectiva a elementelor solicitate, un
participant va fi numit,,potential castigator".

cazul in care termenul de 96 ore nu a fost respectat de catre un potential castigator participarea acestuia
va fi invalidata, urmand a se proceda la contactarearezewelor, in ordinea in care acestea au

reluandu-se validarea in aceleasi conditii.
potentialul cdqtigdtor va fi invalidat, urmand a se proceda la contactarearezervelor, in ordinea

acestea au fost extrase, reluandu-se validarea in aceleasi conditii, daca documentul receptionat prin
din partea potentialului castigator contine alte elemente de identificare (CNP) decat cele ale
ului castigator extras.

5. Organizatorul nu poate fi facut responsabil pentru cazul in care un participant desemnat castigator nu
poate fi contactat din cauza faptului ca numarul de telefon indicat drept data de contact este incorect,
nealocat sau in afaraariei de acoperire.
6. in conformitate cu legislafia in vigoar e, Organizatorul este obligat sd afiqeze in cadrul secfiunii dedicate
Campaniei lista c6qtigdtorilor. Lista c6qtigdtorilor premiilor Campaniei va fi publicatd pe WEBSITE-uI
Organizatorului, www.bcrasigviata.ro.
7. Pentru ca un participant sd poatd fi validat drept cdqtigdtor in cadrul Campaniei, este necesard
indeplinirea urmdtoarelor condilii:
o Participarea la Campanie sd fi fost facutd conform prevederilor Sec{iunii III de mai sus;
o sa fi respectat toate condiliile de validare indicate la Secfiunea VII.
8. Castigatorul premiului nu poate ceda premiul, in integralitate sau partial, unor alte persoane, anterior
predarii acestor premii de catre Organizator.
9. Orice eventuald contestafie, inclusiv privind modul de validare ;i acordare a premiului, poate fi formulatd
in scris de cdtre participant qi trimisa pe email la adresa marketing@bcrasigviata.ro sau depusd personal
sau expediatd prin poqtd, cdtre Organizator - BCR Asigur6ri de Viafd Vienna Insurance Group, Strada
Rabat, w.21, sector 1, Bucuresti.

Sectiunea VIII. Intrarea in posesia premiului
I. Organizatorulnu este responsabil nici in cazulin care unParticipantdesemnat cAqtigdtor nu poate fi
contactat din cauza numelui, adresei sau numdrului de telefon incorecte/ incomplete.
2. Incazul in care un participant nu poate fi contactat in maximum 5 (cinci) zile lucratoare de la momentul
in care a fost desemnat drept castigator al Campaniei, acesta va fi declarat neeligibil in calitate de castigator,
urmand a se apela larczerva urmand aceeasi procedura de validare.
3. Premiile vor fi acordate c6qtigdtorilor validati, in termen de maxim 60 de zile lucratoare de Ia data
validarii acestora. Organizatorul nu va suporta niciun fel de cheltuieli dupa punerea castigatorilor in posesia
premiilor, cu exceplia celor prevdzute in secfiunea IX. Premiile vor fi predate inbazaunui proces verbal de
predare - primire a premiului.
4. Premiile finale vor fi livrate castigatorilor de pe adresa marketing@bcrasigviata.ro prin email, la adresa

mentionata de castigator la incheierea contractului de asigurare..

Sectiunea IX. Impozit pe venit
1. Organizatorul va calcula, suporta si transfera la bugetul de stat impozitul aferent premiilor in valoare
bruta acordate categoriei de participanti care face obiectul prezentului Regulament, in conformitate cu
Legea nr. 22712015 privind Codul Fiscal la Capitolul VIII - Venituri din premii si jocuri de noroc, art.
108-1 10.

2. Yaloarea premiilor acordate castigatorilor, conform prezentului Regulament, este exprimata in suma
neta. Cheltuiala Organizatorului va cuprinde valoarea bruta a premiilor si impozitul pe venit aferent acestor
premii.
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Sectiunea X. Protectia datelor cu caracter personal
l. Organizatorul, in vederea desfasurarii Campaniei, prelucreaza datele personale ale Participantilor la
aceasta campanie in concordanta cu politica de prelucrate a datelor cu caracter personal, conform Anexei
I, in concordanta cu dispozitiile Regulamentului general privind protectia datelor (GDPR) si cu legislatia
aplicabila in materia protectiei datelor cu caracter personal. Toti clientii care vor dori sa achizitioneze
polita Venit Protect, vor fi informati in legatura cu desfasurarea Campaniei printr-o fereastra
special acestui scop care se deschide dupa selectarea din magazinulaplicatiei George a politei Venit
respectiv in sectiunea de achizitie polita de asigurare Venit Protect din cadrul procesului de deschidere

curent la distanta (https://george.bcr.rolregister/), inainte de inceperea fluxului propriu-zis de

.In cadrul aceluiasi ecran, clientul este informat despre modul in care isi poate exercita dreptul
inscrierea sa in campanie prin mesajul de forma " Daca nu doriti sa participati la concurs, va rugam

A1tirdea

transmiteti un mesaj in acest sens la marketing@bcrasigviata.ro'0, Clientii care nu doresc sa participe
Campania " Cu Venit Protecto e mai Inteligent si ai un venit sigur qi in situa(ii nesigure'o pot solicita
oricand, pe toata durata Campaniei, excluderea din aceasta prin transmiterea unui mesaj la adresa

clienti@bcrasigviata.ro. Castigatorilor premiilor Campaniei le va fi solicitat de catre BCR Asigurlri de

ViafI VIENNA INSURANCE GROUP S.A., prin intermediul Cohn&Jansen Advertising S.R.L., sa-si

exprime optiunea de consimtamant ca datele lor cu caracter personal sa fie puse la dispozitia
Organizatorului si, acesta la randu-i, sa le proceseze in vederea validarii, atribuirii premiilor, pentru

indeplinirea obli gatiilor fi scale ale or ganizatorilor.
Prin participarea la Campanie, toti participantii au luat la cunostinta nota de informare publicata in sectiunea

dedicata acesteia pe WEBSITE-uI Organizatorului, www.bcrasigviata.ro. cat si Anexa I a prezentului
regulament.
Castigatorilor li se va solicita de catre BCR Asiguriri de Via{i VIENNA INSURANCE GROUP S.A.

sa-si exprime optiunea de consimtamant pentru datele suplimentare solicitate prin Acordul din Anexa II al

prezentului Regulament, prin intermediul Agentiei de Marketing.
Acesta poate refuza furnizarea acordului cu privire la prelucrarea datelor sale sau poate sa-si exprime

refuzul cu privire la aceasta prelucrare sau poate opta pentru retragerea acordului in perioada Campaniei,
printr-un email trimis catre adresa marketing@bcrasigviata.ro.
In cazul exprimarii refuzului privind prelucrarea datelor sale, respectiv Serie si Numar Polita si Numar de

telefon, acesta nu mai poate participa la tragerile la sorti pentru castigatori.
2. Mentionam cd neacordarea consimlImantului cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal in
ceea ce priveqte folosirea imaginii nu condifioneazdparticiparea la Campanie sau validarea participantului
drept cdqtigdtor.
3. Drepturile participantilor. In contextul prelucrarii datelor cu caracter personal, participantii au

urmatoarele drepturi:
a) Dreptul de acces la datele cu caracter personal prelucrate - insemnand dreptul de a obtine din partea

Organizatorului o confirmare ca prelucreaza sau nu date cu caracter personal care privesc participantul si,

in caz afirmativ, accesul la datele respective si conditiile in care sunt prelucrate, prin adresarea unei cereri

in acest sens utilizand datele de contact de mai jos;
b) Dreptul de a solicita rectificarea sau stergerea datelor cu caracter personal - insemnand posibilitatea
de a ne solicita rectificarea datelor cu caracter personal inexacte, completarea datelor incomplete sau

stergerea datelor in anumite cazuri,prin adresarea unei solicitari in acest sens utilizand datele de contact de

mai jos;
c) Dreptul de a solicita restrictionarea prelucrarii -insemnand dreptul de obtine din partea Organizatorului
restrictionarea prelucrarii in anumite cazuri, respectiv atunci cand (i) participantul considera ca datele

prelucrate de Organizator sunt inexacte, pana la rectificarea acestora; (ii) prelucrarea este ilegala, dar
participantul nu doreste ca Organizatorul sa stearga datele; (iii) Organizatorul nu mai are nevoie de datele

cu caracter personal in scopurile mai sus mentionate, dar participantul le solicita pentru constatarea,

exercitarea sau apararea unui drept in instanta; sau (iv) participantul s-a opus prelucrarii, pentru intervalul
de timp in care se verifica daca drepturile legitime ale Organizatorului prevaleaza asupra drepturilor
participantului;
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d) Dreptul participantului de a-si retrage consimtamantul asupra prelucrarii - in cazul in care prelucrarea
se bazeaza pe consimtamantul participantului, fara a afecta legalitatea prelucrarii efectuate pana la la acel
moment;
e) Dreptul de opozitie - insemnand dreptul participantului de a se opune prelucrarii din motive legate de
situatia particulara in care se afla, atunci cand prelucrarea (i) se intemeiaza pe interesele legitime ale

ori (ii) este facuta in scopul comunicarilor de marketing direct, implicand crearea de

J de a nufi supus unei decizii automate, inclusiv profilare - insemnand dreptul de a nu fi supus
.t* decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata, inclusiv crearea de profiluri, care ar produce efecte
UR asupra participantului sau l-ar afecta intr-o masura semnificativa;
UC A g) Dreptul la portabilitatea datelor - insemnand posibilitatea de a solicita mutarea, copierea sau transferul

datelor participantului existente inbaza noastra de date catre o altabaza de date, intr-un format structurat,
utilizat in mod curent si care poate fi citit automat, doar in cazurile in care prelucrarea se bazeaza pe
consimtamantul participantului sau executarea unui contract si este efectuata prin mijloace automate;
h) Dreptul de a depune plangere in fata Autoritatii Nationale de Supraveghere q Prelucrarii Datelor cu
Caracter Personal;
i) Dreptul de a se adresa instantelor de judecata competente. Exercitarea drepturilor de mai sus poate fi
efectuata in orice moment utilizand datele de contact ale Organizatorului.
4. Datele personale sunt prelucrate in scopul desfrqurdrii Campaniei, validdrii, atribuirii premiilor,
anunldrii publice a participantilor castigatori, precum si indeplinirii obligatiilor legale care incumba
Organizatorului in materie fiscala cu privire laprezenta Campanie precum si in materia arhivarii.

Sectiunea XI. incetarea / intreruperea Campaniei. Evenimente neprevdzute
1. Campania poate inceta inainte de implinirea perioadei prevdzute in cazul producerii unui eveniment ce
constituie for!6 majord, inclusiv incazul imposibilitdlii Organizatorului, din motive independente de voin{a
sa, de a asigura desftqurarea in bune condilii a Campaniei.
2. For{d majord inseamnd orice eveniment care nu poate fi prevdzut, controlat sau remediat de
citre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de voinfa sa qi a cdrui
aparilie il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-qi indeplini obligaliile asumate prin Regulament.

Sectiunea XU. Litieii
1. In cazul unor neintelegeri aparute intre Organizator si participantii la Campanie, partile vor incerca
solutionarea lor pe cale amiabila. Daca acest lucru nu este posibil, partile implicate vor inainta litigiul spre
solutionare instantelor competente romane de la sediul Organizatorului.
2. Eventualele reclamatii legate de derularea Campaniei se vor putea trimite pe urmatoarea adresa: BCR
Asiguriri de Via{i VIENNA INSURANCE GROUP S.A., Bucureqti, Str. Rabat nr.2l, Sector 1,

Romania, in atentia MARKETING, sau pe email, la adresa: marketing@bcrasigviata.ro" in termen de
maximum o saptamana de la data publicarii castigatorilor validati. Dupa aceasta data Organizatorul nu va
mai lua in consideratie nicio contestatie.
3. Organizatorul este indreptatit sa iatoate masurile necesare incaz de tentativade fraudaa sistemului,
abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei Campanii.
4. In cazul in care sunt identificate persoane care au influentat sau care au facilitat castigarea de premii,
Organizatorul are dreptul de a cere urmarirea in instanta a respectivelor persoane, pe baza dovezilor
existente.

Sectiunea XIII. Limitarea raspunderii
1. In eventualitatea unei dispute asupra validitatii unei participari in cadrul acestei Campanii, decizia
Or ganizatorului e ste defi nitiva.
2. Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru:
a. Pierderea si/sau deteriorarea documentelor, ori pentru documentele ilizibile;
b. Imposibilitatea castigatorului de a beneficia de premiu din motive independente de
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Organizator;
c. Erorile in datele furnizate de catre castigatori; acuratetea datelor de contact este

responsabilitatea exclusiva a participantilor. Ca atarc, Organizatorulii nu are niciun fel de obligatie in cazul

furnizarii de catre participanti a unor date eronate aare au dus la
imposibilitatea inmanarii premiului sau la imposibilitatea identificarii unui castigator;

d. Lipsa de la adresa indicata pentru livrarea premiului Campaniei ,la data convenita;
e. Cazwile in care castigatorul nu intruneste conditiile de validare sau de eligibilitate detaliate in
Regulament;
f. Toate prejudiciile suferite de catre orice participant desemnat castigator si/sau de catre

legal al acestuia (dupa caz) in legatura cu premiul castigat;
g. Standardele de calitate ale produselor oferite in calitate de premii;
h. Reclamatiile referitoarcla premiul castigat, ulterioare momentului semnarii pentru primirea premiului
(acestea nu vor fi luate in considerare de catre Organizator);
i. Actiunile si calitatea serviciilor prestate de catre terti pentru si in numele sau.

3. Organizatorul nu va fi tinut responsabil pentru niciun prejudiciu suferit de catre orice castigator in
legatura cu premiul castigat. Participantii inteleg si recunosc ca Organizatorul nu va fi tinut responsabil

pentru oricare si toate eventualele prejudicii sau vatamari suferite de catre Participanti sau cauzate unor terti

ca urmare a utilizarii premiului. In cazul in care Participantii desemnati castigatori sufera un

prejudiciu/vatamare ca urmare autilizalii normale a premiului si din cauza unor vicii de fabricatie ale

premiului, se vor adresa producatorului, potrivit informatiilor din certificatul de garantie care va insoti
premiul.
4. Participantii accepta cu titlu definitiv toate deciziile adoptate de catre Organizator in privinta
castigatorilor, precum si a calendarului ulterior al Campaniei sau a altor schimbari legate de implementarea

Campaniei.
5. Organizatorul nu raspunde in niciun fel pentru daunele directe sau indirecte care rezultadin participarea

la Campanie, cu exceptia cazului in care acestea se datoreaza unor acte de culpa grava sau unor acte

intentionate ale Organizatorului sau ale persoanelor pentru care Organizatorul trebuie sa raspunda.

Sectiunea XIV. Erori ale materialelor promotionale
In caz de neconcordarrta intre prevederile existente pe materialele publicitare si prezentul Regulament,
prevederile prezentului Regulament vor prevala.

Sectiunea XV. Alte Clauze
1. Premiile neacordate vor ramane in posesia Organizatorului care le va utiliza in cadrul unor campanii

viitoare pentru acelasi produs de asigurare.
2.Participantilor la Campanie nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli directe sau indirecte suplimentare,

cu exceptia cheltuielilor normale de desfasurare a Campaniei.
3.In cazul in care o anumita prevedere a prezentului Regulament este declarata nula, celelalte prevederi

raman valabile/valide in masura in care pot produce efecte juridice chiar in absenta conditiilor declarate

nule. In masura posibilului, conditiile anulate se inlocuiesc cu o alta reglementare rczonabila, validajuridic,
care sa corespunda cat mai mult scopului prevederilor lipsite de validitate.

Procesat si autentificat de Societate Profesionald Notariald VERITA^S, astazi data autentificarii,
intr-un exemplar original care ramdne in arhiva biroului notarial Ei 4 (patru) duplicate, din care unul va

ramdne in arhiva biroului notarial, qi 3 (trei) exemplare au fost eliberate pdrfilor.

MEDIAPOST HIT MAIL S.A.
prin reprezentant

DASCALU BOGDAN-EDUARI)
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No," ilffelmare

privind prelucrarea datelor cu caracter personal
Protect, e mai lnteligent si ai un venit sigur gi in situalii nesigure",2022-

2023

VIENNA INSURANCE GROUP S.A., colecteazi si prelucreazi date cu caracter

o Campania,,Cu Venit
D
e,

a

C,

BCR Asigurdri de Viald
personal in conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecfia
persoanelortizice in ceea ce privegte prelucrarea datelorcu caracter personal gi privind libera circulatie a
acestor date.
Scopul acestei notificdri este informarea dumneavoastrd cu privire la scopurile prelucrdrii, temeiuljuridic
al prelucririi, durata prelucrdrii, destinatarii datelor cu caracter personal colectate, modalitd{ile de
exercitare a drepturilor individuale, precum gi informalii legate de scopul secundar al procesirii, dacd
datele vor fi prelucrate intr-un alt scop dec6t cel pentru care au fost colectate.

Participarea dvs. la Campanie face obiectul prezentei Note de informare si Termenilor si conditiilor noastre.
Pentru mai multe informatii privind practicile de confidentialitate ale BCR Asigurdri de Via(d VIENNA
INSURANCE GROUP S.A, va rugam sa consultati Politica Privind Protectia Datelor disponibila pe website-
ul www. bcrasigviata. ro.

PRINCIPIILE PRELUCRARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL
Datele cu caracter personal colectate vor fi:

. prelucrate in mod legal, echitabil gi transparent fald de persoana dumneavoastrS, respectAnd
principiile de legalitate, echitate si transparen!5;

. colectate in scopuri determinate, explicite si legitime qi nu vor fi prelucrate ulterior intr-un mod
incompatibil cu aceste scopuri; prelucrarea ulterioard in scopuri de arhivare in interes public, in
scopuri de cercetare gtiinlificd sau istorici ori in scopuri statistice nu este considerati
incompatibild cu scopurile iniliale;

. adecvate, relevante si limitate la ceea ce este necesarin raport cu scopurile in care sunt prelucrate;
o exacte gi, in cazulin care este necesar, sd fie actualizate; vom lua toate mdsurile necesare pentru

a ne asigura ci datele cu caracter personal care sunt inexacte, avAnd in vedere scopurile pentru

care sunt prelucrate, sunt gterse sau rectificate fdrd int6rziere;
o pistrate intr-o formd care permite identificarea persoanelor vizate pe o perioadd care nu depdgegte

perioada necesari indeplinirii scopurilor in care sunt prelucrate datele; datele cu caracter personal
pot fi stocate pe perioade mai lungi in mdsura in care acestea vor fi prelucrate exclusiv in scopuri
de arhivare in interes public, in scopuri de cercetare gtiinlifici sau istorici ori in scopuri statistice,
sub rezerva punerii in aplicare a mdsurilor de ordin tehnic gi organizatoric adecvate previzute in
lege in vederea garantdrii drepturilor gi libertSlilor persoanei vizate;

. prelucrate intr-un mod care asiguri securitatea adecvatd a datelor cu caracter personal, inclusiv
proteclia impotriva prelucririi neautorizate sau ilegale si impotriva pierderii, distrugerii sau a

deteriordrii accidentale, prin luarea de misuritehnice sau organizatorice corespunzdtoare.

Este important sd acordali atenlie acestei informiri astfel incAt sd cunoasteli toate aspectele expuse in
confinutul acesteia. Prezentul document nu constituie un consimtimAnt privind prelucririle ulterioare de
date gi nu afecteazd legalitatea prelucrdrilor efectuate anterior.

SCOPURILE PRELUCRARII

1'l



BCR Asigurdri de Viala VIENNA INSURAN
caracter personal in urmitoarele scopuri:

organizarea si desfasurarea Cam
acordarea premiilor castigatorilor,
utilizarea datelor cu caracter personal ale castig
legatura cu selectia si anuntarea castigatorilor;

o plata impozitelor si a contributiilor relevante si raportarea catre autoritatile publice competente,
. solutionarea oricaror plangeri in legatura cu organizarea si desfasurarea Campaniei si acordarea

premiilor; punerea in aplicare a prevederilor Regulamentului pentru apararea in instanta si/sau alte
proceduri judiciare sau administrative, inclusiv investigarea eventualelor incalcari, realizarea
diverselor raportari, analize si studii statistice cu privire la campaniile de marketing organizate si

succesul acestora;
. activitati de arhivare, daca sunt cerute de legislatie (obligatia legala a Organizatorului). ln cazul in

care consimtamantul persoanelor vizate constituie temeiul juridic pentru prelucrarea datelor cu

caracter personal, persoanele vizate au dreptul de a-si retrage acest consimtamant in orice
moment. Daca castigatorii isi retrag consimtamantul pentru scop de marketing, Organizatorul nu

va mai putea transmite ofertele si invitatiile sale sau castigatorii nu vor putea participa la loteriile
promotionale, sondajele si chestionarele Organizatorului. De asemenea, in cazul in care
castigatorii isi retrag consimtamantul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal in scopuri
promotionale si publicitare, Organizatorul va inceta respectiva prelucrare fara a afecta insa alte
operatiuni de prelucrare ale datelor cu caracter personal care se fac in baza altor temeiurijuridice.

r Participantii care nu-si dau acordul sau isi retrag consimtamantul pe parcursul desfasurarii
prezentei Campanii pentru prelucrarea datelor cu caracter personal necesare pentru organizarea
si desfasurarea Campaniei si acordarea premiilor castigatorilor, utilizarea datelor cu caracter
personal ale castigatorilor in scopuri promotionale si publicitare in legatura cu selectia si anuntarea
castigatorilor, nu vor fi eligibili sa participe la tragerile la sorti ale castigatorilor si sa primeasca
premiile oferite.

TEMEIURILE JURIDICE
Colectarea 9i procesarea datelor personale in scopurile menlionate mai sus se bazeazi pe:

. Obligatii legale privind plata impozitelor si a contributiilor relevante si raportarea catre autoritatile
publice competente,

. Consimlimdnt.

DESTINATARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL IN SCOPURILE MENTIONATE ANTERIOR

Organizatorul si Agentul Afiliat prelucreaza datele cu caracter personal pe care le furnizeaza
Participantii in mod direct, prin subscrierea in asigurare in perioada campaniei.

Organizatorul poate dezvalui datele cu caracter personal ale Participantilor catre:

Agentia lmputernicit al Organizatorului si Agentia DM -Subimputernicit,al Organizatorului, cu

care acesta din urma colaboreaza in desfasurarea acestei Campanii.

Serviciile de curierat - in vederea trimiterii premiilor cdgtigitorilor.

PASTRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Datele cu caracter personal sunt pastrate cat este necesar pentru indeplinirea scopurilor pentru care au

fost colectate, cu respectarea procedurilor interne privind retentia datelor, inclusiv a regulilor de arhivare
12
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icabile. Spre exemplu, datele cu caracter personal colectate pentru scopul Campaniei, respectiv,

, prenumele, seria si numarul politei, numarul de telefon, vor fi stocate pe durata acestuia, urmAnd
rse dupd incheierea campaniei. Cu privire la datele castigatorilor pentru care Organizatorul are

e obligatii de raportare si plata a taxelor si impozitelor, acestea vor fi pastrate pentru intreaga
de arhivare conform regulilor financiar contabile, de minim 6 ani

DATE PERSONALE COLECTATE
. ln scopul predarii premiilor (doar pentru castigatori):

o Nume si prenume

o Numar de telefon
o Adresa de livrare (se va solicita doar castigatorilor premiilor care se vor expedia prin curier)
o Adresi email
o Datele continute de Copia Cartiide ldentitate
o Semnatura

ln scopul indeplinirii obligatiilor fiscale:
o Numdr de telefon
o Datele continute de copia Cartii de ldentitate

a

a ln scopul anuntarii castigatorilor pe pagina www.bcrasiqviata.ro
o Nume, Prenume,
o lmagine

DREPTURI PRIVIND DATELE PERSONALE
. dreptul de a retrage consimldmAntulin orice moment pentru prelucrarea datelor personale, pentru

unul sau mai multe scopuri consim{ite anterior, atunci cAnd prelucarea are ca temei
consimlimAntul, fdrd a afecta legalitatea prelucririi inainte de retragerea acestuia;

. dreptul de acces la propriile date personale;

. dreptul de a solicita rectificarea sau actualizarea atunci cAnd datele nu mai sunt actuale, inexacte
sau incomplete;

. dreptul de a solicita gtergerea datelor, dacd nu mai sunt necesare scopului gi dacd nu existi alte

cerin(e legale, de executare a unui contract sau interes legitim ce pot fi invocate;
. dreptul de a solicita restriclionarea prelucrdriiin conditlile prevdzute de lege;
. dreptul de a se opune prelucririi, in condiliile legii;
. dreptul de petifionare, la BCR Asigurdri de Vialn VENNA INSURANCE GROUP S.A. gi/sau la

Autoritatea NalionalS de Supraveghere a Prelucrdrii Datelor cu Caracter Personal;
. dreptul de a nu face obiectul unei decizii automate, bazate exclusiv pe prelucrarea automati

inclusiv crearea de profiluri;
. dreptul la portabilitatea datelor, in sensul transferului datelor dumneavoastri personale citre un

alt operator de date personale indicat de dumneavoastrd;
. dreptul de a fi notificat de citre BCR Asigurdri de Viald VIENNA INSURANCE GROUP S.A. privind

brege de securitate care aular putea avea impact asupra datelor dumneavoastrd personale.
. Dreptul de a vd adresa justifiei.

Pentru exercitarea drepturilor dumneavoastri sau informalii suplimentare vi puteli adresa Responsabilului
cu Protecfia Datelor Personale din cadrul BCR Asigurdri de Viald VIENNA INSURANCE GROUP S.A.,
prin e-mail la dpo@bcrasigviata.ro, prin pogtd, la adresa BCR Asigurari de Viali VIENNA INSURANCE
GROUP S.A., Str Rabat Nr.21, sector 1, Bucuregti sau depunAnd personal o notificare semnati olograf.
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Pentru a depune o sesizare/reclamalie la Autoritatea Nalionald de Supraveghere a Prelucrdrii Datelor cu .

Caracter Personal, datele de contact sunt:
Web site : http://www.dataprotection. ro/
Email : anspdcp@dataprotection. ro
Adresa: B-dulG-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod postal 010336, Bucuregti, Romania
Telefon fix: +40. 3 1 8.059.2 1 1, +40. 3 1 8. 0 59.212
Cabinet Presedinte +40. 3 1 8.059.220; Fax+40. 3 1 8. 059.60
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ANEXA ll la
REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

NIVERSARE " Gu Venit Protect, e mai lnteligent si ai un venit sigur 9i in situalii nesigure "
15 lunie 2022 - 15 iunie 2023

DECLARATIE ACORD

Am luat la cunostinta de continutul Notei de lnformare BGR Asiguriri de Viafi VIENNA INSURANCE
GROUP S.A., referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal.

Lipsa raspunsului dvs. la intrebarile de maijos este echivalenta cu un dezacord in acea privinta

ln calitate de castigator al CAMPANIEI " Cu Venit Protect, e mai lnteligent si ai un venit sigur giin
situalii nesigure", sunt de acord ca datele mele cu caracter personal sa fie prelucrate de catre BGR
Asiguriri de Viali Vienna lnsurance Group in urmatoarele scopuri:

. Acordarea premiilorcastigatorilor

I-: DA
rNU

Utilizarea datelor cu caracter personal ale castigatorilor in scopuri de marketing, promotionale
si publicitare in legatura cu selectia si anuntarea castigatorilor, detaliate in nota de informare

a

r
r:

DA
NU

. Utilizarea imaginii captata prin fotografiere sau filmare pentru publicare pe website-ul
organizatorului, conturile de social media ale organizatorului (Facebook, Linkedin) in scopuri
de marketing, promotionale si publicitare in legatura cu anuntarea castigatorilor, detaliate in

nota de informare (lipsa consimtamantului nu are nici un impact asupra desfasurari
concursului si acordarii premilor)

.1:DA
rNU

Daca datele cu caracter personal furnizate sunt incorecte sau vor suferi modificari pe intreaga perioada
contractuala (schimbare domiciliu, nume etc.) ma oblig sa informez in scris BCR Asigurdride Viali Vienna
lnsurance Group S.A., in cel mai scurt timp posibil.

NUME si PRENUME

DATA SEMNATURA
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