REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE
“5% bani inapoi pe card pentru cumparaturile efectuate in magazinele Auchan”
Perioada campaniei: 01 iulie 2019 – 31 decembrie 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
“5% bani inapoi pe card pentru cumparaturile efectuate in magazinele Auchan” (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”).
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 tiparit, disponibil in oricare din punctele de
vanzare Oney din cadrul Hipermarketurilor Auchan Romania sau pe website-ul www.oney.ro.
SECTIUNEA 2. LOCUL DE DESFASURARE A CAMPANIEI PROMOTIONALE
2.1 Campania Promotionala este organizata si se va desfasura in punctele de vanzare Oney din
Hipermarketurile Auchan Romania.
SECTIUNEA 3. DURATA CAMPANIEI PROMOTIONALE
3.1 Campania Promotionala se va desfasura in perioada 01 iulie 2019 – 31 decembrie 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.
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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”:
(i) Indeplineste 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 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 RBPJS-40-074/ 15.01.2018, privind solicitantii de credite pentru produsele participante in
campanie: Cardul de Credit Auchan MasterCard;
(ii) A primit si activat un Card de Credit Auchan MasterCard pe perioada derularii campaniei;
(iii) A utilizat sau utilizeaza Cardul de Credit Auchan MasterCard pentru efectuarea de tranzactii
revolving (care nu se ramburseaza in rate fixe) in hypermarketurile Auchan Romania.
Tranzactiile standard efectuate la comercianti pot fi transformate in Tranzactii in rate fixe
integral sau partial, fara posibilitatea revocarii ordinului, la solicitarea sau cu acordul
Imprumutatului exprimat telefonic la 021.305.12.27 (Call Center BNP Paribas PF) dupa 3, maxim
5 zile de la data cumparaturii sau in cadrul aplicatiilor prin care se initiaza Tranzactiile.
Operatiunea se poate solicita si se realizeaza, cu acordul BNP Paribas PF, doar pana la emiterea
Extrasului in care trebuiau evidentiate aceste tranzactii. Costurile aplicabile vor fi cele stabilite
pentru Tranzactiile in rate fixe. Nu beneficiaza de acesta facilitate Imprumutatul care
inregistreaza intarzieri la plata la data solicitarii. Pentru Tranzactiile in rate fixe BNP Paribas PF
poate organiza promotii, iar Imprumutatul va fi informat despre conditiile acestora si isi va
putea exprima acordul telefonic sau in cadrul aplicatiilor prin care se realizeaza Tranzactiile.
(iv) Nu inregistreaza sume restante catre Creditor la rambursarea tranzactiilor efectuate cu
Cardul de Credit Auchan Mastercard;
(v) Cardul de Credit Auchan MasterCard nu este blocat sau inchis la momentul platii bonusului.
SECTIUNEA 5. MODUL DE DESFASURARE A CAMPANIEI PROMOTIONALE
5.2. Toate persoanele care indeplinesc cumulativ conditiile mentionate la art. 4.1 sunt automat inscrise
in Campania Promotionala si vor primi garantat urmatoarea oferta:
a) Se acorda bonus sub forma de Cash-Back/Bani Inapoi (incasari in contul de evidenta al
contractului de card de credit) in valoare de 5% din valoarea tranzactiilor revolving (care nu se
ramburseaza in rate fixe) in Hipermarketurile Auchan Romania,maximum 200 lei lunar, pentru
tranzactiile efectuate cu Cardul Auchan MasterCard si decontate in primele 6 luni calendaristice
intregi de la emiterea cardului.

2

b) Valoarea bonusului se va calcula lunar pentru tranzactiile efectuate de Participant si se va
depune in contul Participantului in perioada 1 si 15 ale lunii, pentru tranzactiile decontate in
luna anterioara. Bonusul va fi creditat pe cont cu conditia ca, in momentul creditarii bonusului,
contul asociat cardului cu care clientul a efectuat tranzactii in perioada tranzactiei sa fie activ si
sa nu se inregistreze nicio intarziere la plata pentru Cardul de Credit Auchan MasterCard.
c) Bonusul va fi evidentiat in extrasele de cont ale contractului de Card de Credit Auchan
MasterCard (sub forma de cash-back).

In situatia in care se constata oricand ca Participantul nu indeplineste una dintre conditiile enumerate in
Sectiunea 4, bonusul cash-back 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.
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, Organizatorul este in drept sa solicite
persoanei care a savarsit frauda returnarea premiului.
SECŢIUNEA 6. RECLAMATII
Reclamatiile se pot face în 24 ore de la data incasarii bonusului pe contul de card.
Reclamatia se vor depune la oricare din punctele de vanzare Oney din Hipermarketurile Auchan
Romania si va cuprinde in mod obligatoriu: i) numele, domiciliul, date de identificare; ii) prezentarea
motivelor de fapt pe care se întemeiază contestaţia;
Termenul de solutionare a reclamatiilor este de maxim 30 de zile calendaristice de la data primirii.
SECTIUNEA 7. TAXE SI IMPOZITE AFERENTE
Organizatorul se obliga sa calculeze, sa retina si sa vireze impozitul datorat pentru veniturile obtinute de
catre castigatori in conformitate cu Legea 227/215 (Codul Fiscal), cu modificarile si completarile
ulterioare, orice alte obligatii fiscale sau de orice alta natura, in legatura cu acestea, fiind in sarcina
exclusiva a castigatorului. Prin simpla participare la Campania Promotionala, castigatorii declara ca sunt
de acord cu mecanismul de impozitare descris in cadrul acestei Sectiuni.
SECTIUNEA 6. LITIGII
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6.1. 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 7. SUSPENDAREA/INCETAREA CAMPANIEI PROMOTIONALE
7.1. 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 prin
intermediul punctelor de vanzare Oney din cadrul Hipermarketurilor Auchan Romania, cu minim 24
(douazecisipatru) de ore inainte de suspendare/incetarea efectiva sau, daca acest lucru nu este posibil,
cel mai tarziu, la data suspendarii/incetarii Campaniei Promotionale.
SECTIUNEA 8 CONFIDENTIALITATEA DATELOR
8.1. 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.
8.2. 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.
8.3. 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:
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- 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.
8.4. 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.
SECTIUNEA 9 - PREVEDERI FINALE
9.1. Inscrierea la Campanie constituie acordul neechivoc al Participantilor referitor la faptul ca persoana,
numele, localitatea in care domiciliaza si orice material fotografic sau filmat ce contine imaginea
oricaruia dintre participantii pot fi facute publice si folosite in diverse materiale publicitare/de informare
de catre Organizator fara niciun fel de obligatie de plata ori de alta natura in sarcina Organizatorului, in
baza unui acord prealabil expres in acest sens al Castigatorului.
Cristina Ivasuc
Director Marketing
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