REGULAMENT OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE
“Calatoreste cu cardul tau Oney”
Perioada campaniei: 20 iunie 2019 – 31 iulie 2019 (inclusiv)
Prezentul Regulament are scopul de a informa cu privire la termenii si conditiile de desfasurare a
Campaniei Promotionale initiata de Organizator si se adreseaza unei anumite categorii de Participanti,
anume desemnata de Organizator:
SECTIUNEA 1. ORGANIZATOR
1.1. Organizatorul campaniei promotionale
“Calatoreste cu cardul tau Oney”, Oney Finances SRL (denumita in cele ce urmeaza „Campania
Promotionala”) este ONEY Finances SRL, cu sediul social in mun. Bucuresti, numar de ordine la Registrul
Comertului J/40/14345/2006, cod de înregistrare fiscala RO19002592, cont bancar numarul
RO04BRDE450SV12947544500 deschis la BRD SMCC, inscrisa in Registrul de evidenta a prelucrarilor de
date cu caracter personal cu notificarea nr. 10610, reprezentata de Cristina Ivasuc, in calitate de Director
Marketing (denumita în cele ce urmeaza “Organizatorul”).
Agentia Europa Travel, S.C. Best Travel Service S.R.L., cu sediul in Bucuresti, Sector 2, Str. Ion Maiorescu,
nr. 8, Ap.1, inmatriculata la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti, sub numarul
J40/2350/2012, avand Cod de Inregistrare Fiscala RO 27645300, denumita in cele ce urmeaza “Agentia”
1.2. Prin simpla participare la Campania promotionala, Participantii declara ca accepta si respecta termenii
si conditiile Regulamentului Oficial de organizare si desfasurare al acestei Campanii Promotionale
(denumit in continuare “Regulamentul Oficial”), potrivit celor mentionate mai jos.
1.3. Pentru aducerea la cunostinta publicului, Regulamentul Oficial este intocmit si este disponibil la
cerere, in mod gratuit, oricarei persoane interesate in format electronic, prin accesarea paginii de
Facebook: (https://www.facebook.com/oneyromania) prin accesarea sectiunii denumite „Notes” si pe
site-ul Oney Romania (https://oney.ro/), disponibil in sectiunea Noutati.
SECTIUNEA 2. LOCUL DE DESFASURARE A CAMPANIEI PROMOTIONALE
2.1 Campania se va desfasura în toate magazinele Auchan partenere din Romania
SECTIUNEA 3. DURATA CAMPANIEI PROMOTIONALE
3.1 Campania Promotionala se va desfasura in perioada 20 iunie 2019 – 31 iulie 2019 (inclusiv) cu
respectarea prezentului Regulament Oficial.
Campania Promotionala poate inceta inainte de termenul final indicat la paragraful de mai sus sau poate
suferi modificari iar acest fapt va fi adus la cunostinta Participantilor prin afisarea informatiei sau
Regulamentului modificat in cadrul unitatilor teritoriale sau pe website-ul www.oney.ro cu cel putin o zi
inainte de intrarea in vigoare a modificarilor.

Dupa incetarea duratei Campaniei Promotionale, indeplinirea conditiilor mentionate in prezentul
Regulament Oficial nu mai confera dreptul de a participa la promotie.
SECTIUNEA 4. DREPTUL DE PARTICIPARE SI CRITERII DE ELIGIBILITATE
4.1 La această Campanie Promotională poate participa orice persoană fizica ce indeplineste cumulativ
urmatoarele conditii si care va fi denumita “Participantul”:
Clienti existenti
(i) Toti titularii de Card de Credit Auchan MasterCard, Leroy Merlin MasterCard si Norauto MasterCard,
emise pana la data de 19.06.2019 de BNP Paribas Personal Finance SA Paris Sucursala Bucuresti, cu sediul
social in str. Clucerului nr. 78-80, sector 1, Bucuresti, Romania, inmatriculata in Registrul Comertului sub
nr. J40/20815/2017, numar EUID: ROONRC J40/20815/2017, cod unic inregistrare fiscala 38627806,
numar de inregistrare in Registrul Institutiilor de Credit RB-PJS-40-074/ 15.01.2018, denumit “BNP”




care au fost informati referitor la campania promotionala prin transmiterea unui cod promotional
prin SMS la numarul declarat
care nu au cardul inchis sau blocat la momentul acordarii premiului
care achita vacanta cu unul din cardurile de credit Auchan MasterCard, Leroy Merlin MasterCard si
Norauto MasterCard

Clienti noi
(ii) Indeplinesc criteriile de eligibilitate prevazute de reglementarile in vigoare dar si de procedurile interne
pentru aprobarea unui Card de Credit Auchan MasterCard asa cum sunt definite conform normelor
interne ale “BNP”, semneaza contractul aferent cardului de credit solicitat si primesc voucherul de
calatorie prezentat la sectiunea 5.
SECTIUNEA 5. PREMIILE ACORDATE SI MODUL DE DESFASURARE A CAMPANIEI PROMOTIONALE

Descriere premiu:
5.1 Voucher de călătorie cu 25% reducere față de prețul standard aplicat de catre agenția de turism
Europa Travel pentru vacanta, S.C. Best Travel Service S.R.L., cu sediul in Bucuresti, Sector 2, Str. Ion
Maiorescu, nr. 8, Ap.1, inmatriculata la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti, sub numarul
J40/2350/2012, avand Cod de Inregistrare Fiscala RO 27645300, denumita in continuare „agentia”.
5.2 Discountul nu se cumuleaza cu alte oferte promotionale ale agentiei.
5.3 Clienții existenti vor putea beneficia de reducere prezentandu-se cu codul primit prin SMS in agentia
de pe Sos. Mihai Bravu sau il pot folosi online, specificand codul in cererea de rezervare. De asemenea, îl
pot folosi in cadrul agentiilor partenere existente in toata tara (lista poate fi consultată aici).
5.4 Clienții noi se vor prezenta cu voucherul fizic in agentia de pe Sos. Mihai Bravu sau il pot folosi online,
specificand codul inscris pe voucher in cererea de rezervare. De asemenea, îl pot folosi in cadrul agentiilor
partenere existente in toata tara (lista poate fi consultată aici).

5.5 In situatia in care se constata oricand ca Participantul nu indeplineste una dintre conditiile enumerate
in Sectiunea 4, bonusul sub forma de voucher nu se acorda Participantului de catre Organizator. Incepand
din acel moment Participantul isi pierde dreptul de a mai participa la Campania Promotionala prezentata
in acest Regulament.
5.6 In situatia descoperirii de catre Organizator a unei/unor fapte cu privire la care exista suspiciuni
intemeiate de frauda, se va proceda dupa cum urmeaza:
a) daca fapta este descoperita anterior acordarii premiului, atunci Organizatorul are dreptul sa elimine
persoana care a savarsit frauda din cadrul Participantilor;
b) daca fapta este descoperita ulterior acordarii premiului, participantul isi pierde dreptul de a folosi
voucherul.
SECTIUNEA 6. TAXE SI IMPOZITE AFERENTE
6.1 Organizatorul nu este raspunzator de plata altor taxe sau a altor obligatii financiare legate de premiile
oferite, acestea fiind in sarcina persoanelor castigatoare, cu exceptia impozitului pe venit datorita de
organizator pentru premiile acordate, conform prevederilor referitoare la impozitul pe venit in Codul
Fiscal.
SECTIUNEA 7. LITIGII
7.1. Eventualele litigii aparute intre Organizator si Participantii la Campania Promotionala se vor rezolva pe
cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele
judecatoresti competente din Municipiul Bucuresti, cu exceptia situatiilor in care legea prevede in mod
expres si imperativ competenta altei instante de judecata.
SECTIUNEA 8. SUSPENDAREA/INCETAREA CAMPANIEI PROMOTIONALE
8.1. Campania Promotionala va putea fi suspendata ori poate inceta inainte de data stabilita din prezentul
Regulament Oficial în caz de forta majora, in cazul in care continuarea sa ar incalca o prevedere legala,
precum si in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a continua
Campania Promotionala. Intr-un astfel de caz, Organizatorul va anunta publicul pe site-ul Oney
(https://oney.ro/).
SECTIUNEA 9. CONFIDENTIALITATEA DATELOR
9.1. Prin inscrierea si participarea la Campania Promotionala, Participantii declara ca sunt de acord cu
prevederile prezentului Regulament Oficial si isi dau acordul expres si neechivoc pentru ca Organizatorul,
BNP Paribas Personal Finance SA Paris, Sucursala Bucuresti si tertii imputerniciti de acestia sa colecteze, sa
inregistreze, sa organizeze, sa stocheze, sa extraga, sa consulte, sa utilizeze, sa transfere sau sa proceseze
in orice alt mod, in conformitate cu prevederile legale aplicabile datele cu caracter personal ale
Participantilor in vederea efectuarii de catre Organizator a operatiunilor necesare derularii prezentei
Campanii, furnizarii de servicii financiar-bancare, inclusiv de marketing direct.

9.2. Organizatorul se obliga sa prelucreze datele Participantilor in scopul prevazut in prezentul Regulament
Oficial si cu respectarea prevederilor legale incidente referitoare la protectia datelor cu caracter personal
si confidentiale.
9.3. Participantilor la Campania Promotionala le sunt garantate drepturile prevazute de legislatia in
vigoare si in special cele cu privire la:
a) dreptul la informare, potrivit caruia persoana vizata are dreptul de a obtine informatii cu privire
la identitatea operatorului, a scopului in care se face prelucrarea datelor, precum si orice alte
informatii suplimentare impuse de lege;
b) dreptul de acces la date, potrivit caruia orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la
Organizator, la cerere si in mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele
care ii privesc sunt sau nu sunt prelucrate de catre Organizator;
c) dreptul de opozitie, potrivit caruia persoana vizata are dreptul de a se opune in orice moment,
din motive intemeiate si legitime legate de situatia sa particulara, ca datele care o vizeaza fac
obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare;
d) dreptul de interventie asupra datelor, potrivit caruia orice persoana vizata are dreptul de a
obtine de la Organizator, la cerere si in mod gratuit:
- dupa caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este
conforma legii, in special a datelor incomplete sau inexacte; - dupa caz, transformarea in date
anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma legii; - realizarea notificarii catre terte
persoane carora le-au fost dezvaluite datele, a oricarei operatiuni efectuate in conditiile de mai
sus daca o asemenea notificare nu se dovedeste imposibila sau nu presupune un efort
disproportionat fata de interesul legitim care ar putea fi lezat.
e) dreptul de a se adresa justitiei potrivit caruia persoana vizata se poate adresa justitiei pentru
apararea oricaror drepturi garantate de lege, fara a se aduce atingere posibilitatii de a se adresa
cu plangere autoritatii de supraveghere.
9.4. La cererea expresa a oricarui Participant, Organizatorul va asigura acestuia exercitarea oricaruia
dintre drepturile prevazute la art. 8.3 de mai sus. Pentru exercitarea acestor drepturi, Participantii la
Campanie vor trimite Organizatorului la adresa str Brasov, nr.25, et.5, sector 6, Bucuresti, o cerere
intocmita in forma scrisa, datata si semnata.
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