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1.1.

1.2.

REGULAMENT CONCURS Banii pe Net
29 ma|2017 - ll iunie.2}l7

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI.
Concursul promotional este organizat de S.C. Lion Communication Services S.A. cu sediul in str.
Nicolae Iorga nr.13, Registrul Comertului J401853I12009, Cod Unic de Inregistrare RO25848554,
Atribut fiscal RO, inregistrata la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu
Caracter Personal inbaza notificarii nr. 10915 (denumita in continuare "Agentia"), in numele Visa
Europe Services Inc.
Decizia de derulare a acestui Concurs, conform regulilor existente in prezentul Regulament (denumit
in continuare Regulamentul sau Regulamentul Oficial) este fìnala si obligatorie pentru participanti.
Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament urmand ca astfel
de modificari sa intre in vigoare la datapublicarii actelor aditionale ce contin aceste modificari.

1.3.

2.1.

2.2.

SECTIUNF,A¿. LOCUL SI DURATA DESFASURARII CONCURSULUI.
Concursul Banii pe Net se va desfasura in perioada 29 mai, ora 00:00:00, ora Romaniei si 1 1 iunie
2077, ora23:59:.59, ora Romaniei si urmeaza sa fie organizat si desfasurat online, pe website-ul
www.baniipenet.ro si prin intermediul aplicatiei de Facebook accesabila la adresa
apps.facebook.com/baniipenetecommerce, conform mecanismului descris in prezentul Regulament,
regulament ce va fi facut public pe pagina oficiala a Organizatorului de pe website-ul
www.baniipenet.ro
Organizalod isi Íezerva dreptul de a modifica data de incheieÍe a pÍezentului Concurs. Orice
modificare va fi comunicata prin Act Aditional la prezentul Regulament si va intra in vigoare de la
data publicarii acestuia pe website-ul www.baniipenet.ro. Concursul este organizat si se desfasoara
pe intreg teritoriul Romaniei in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

2.3.

SECTIUNEA 3. TEMEIUL LEGAL.
3.1.

Concursul se va derula conform prevederilor prezentului Regulament oficial (denumit in Continuare
,,Regulamentul " ), acesta fiind obli gatoriu pentru toti parti cipantii.

3.2.

SECTIUNF,A 4, DREPTUL DE PARTICIPARE.
pe Net" este deschis participarii persoanelor ftzice, cetateni romani sau rezidenti in
Romania, cu domiciliul sau resedinta, chiar temporara, in Romania cu varsta de minim 18 ani impliniti
la data inceperii Concursului.
4.2. Nu sunt eligibili apafücipala Campanie angajatii Organizatodui, angajatii agentiilor implicate si ai
companiilor distribuitoare ale Organizatodui si nici membrii familiilor tuturor acestora (copii,
parinti, fratilsurori, sot/sotie).
4.3. Participarea la aceasta Campanie implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca

4.t. Concursul ,,Banii

4.4.

a pr ezentului Re gul ament.
Prin accesarea website-ului www.baniipenet.ro. www.baniipenet.rolstart sau a aplicatiei de Facebook
adiacenta, participantii sunt de acord si in mod integral cu termenii acestui Regulament.

4.5.

SECTIUNEA 5. MODTIT,
5.1

.

DR,

DESRASIIRARE A CONCIIRSIII,II.
pdn accesarea website-urilor

ParLioipanLii la accst ooncurs trebr¡ie sa acceseze trainingul Raniipenet

sau a aplicatiei de Facebook
de pe pagina de facebook Baniipenet in perioada

www.baniipenet.ro, www.baniipenet.rolstart
https:llapps.facebook.com/baniipenetecommerce
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5.2.

5.3.

5.4.

Campaniei, sa parcurga si sa ftnalizeze trainingul online de educare si cunoastere privind faci
si beneficiile ce pot aparea din utilizarea comertul electronic, prin accesarea sectiunii ,,Start
Finalizarea trainingului presupune parcurgerea de catre participanti a pretestului (daca
www.baniipenet.rolstar1), a tuturor celor 8 capitole ale training-ului online (1 - Rornânia onl
ì
Circuitul banilor pe net, 3 - Compararea ofertelor online, 4 - Carduri bancare çi 3d
o
Securitatea pláJilor online, 6 - Drepturile tale online, 7 - Banking pe net si 8 - Seiful din
¡. Rl
táu), finalizarea testului cu minim 50% ráspunsuri corecte si completarea formularului online decreare cont cu datele lor personale.
Datele care vor fi completate de catre participanti in formularul de inscriere, in vederea crearii
contului sunt: date obligatorii (nume, prenume, adresa e-mail, telefon, data nasterii, adresa completä,
localitatea, bifa acord termeni si conditii) si date optionale (banca principalä, comentariu, bifã acord
primire informári din p artea organizatorului).
Pentru a beneficia de sanse duble de castig, participantii pot sa acceseze in paralel si trainingul BaniIQ
la trainingonline.baniiq.ro sau la biblionet.baniiq.ro in perioada campaniei, si sa finalizeze trainingul
de educatie financiara prin accesarea sectiunii ,,Inträ în training". Acordarea sanselor duble de castig
presupune completarea formularului initial utilizand aceleasi date precum cele utilizate la trainingul
Baniipenet (Nume, Prenume si e-mail), parcurgerea de catre participanti a tuturor celor 5 capitole ale

trainingului(1 -Bugetulpersonal,2-Veniturilemele,3-Cheltuielilemele,4Relatiacubanca,5Planul meu de platá) - ftnalizarea cu minim 50o/o a testului final al trainingului. Simpla parcurgere a
trainingului BaniIQ nu genereazá sanse pentru tragerea la sorti ci dubleaza sansa acumulata ca unnare
a parcurgerii trainingului Baniipenet, prin oricare din modalitatile descrise in cadrul art. 5.2. din

5.5.

5.6.

prezentul regulament.
In scopul prezentului Concurs, perioada Concursului va f,r impartita in 2 intervale de participare a
cate o saptamana, dupa cum ùrmeazai
- Primul interval de participare va incepe pe data de 29 mai 2017 , ora 00:00 si se va incheia pe
data de 4 iunie 2017, ora23:59;
- Al 2-leaintewal de participare va incepe pe data de 5 iunie 2017, ora 00:00 si se va incheia
pe data de 11 iunie 2017, ora23:59.
Pentru fiecare interval de participare, Organizatorul va acorda prin tragere la sorti cate 14 premti,2
premii pentru fiecare zí a ftecarui interval dintre cele doua descrise mai sus, astfel:
- In cadrul primului interval de participare, Organizatorul va acorda in total 14 premii, fiecare
premiu constand in doua bilete la festivalul Neversea.
- In cadrul celui de-al doilea interval de participare, Organizatorul va acorda in total 14 premii,
fìecare premiu constand in doua bilete la festivalul Untold.

Interval

Invitatii

Invitatii/premiu

Interval I (7 zlle)
Interval 2 (l zlle)

28 bilete Neversea
28 bilete Untold

2
2

Premii/zi
2premä (4 invitatii)
2premä (4 invitatii)

5.7. Nu este permisa participarea unei persoane prin intermediul mai multor conturi. Participantii
5.8.

5.9.

au

dreptul la o singura inscriere pe toata durata unui interval de participare.
In situatia in care un participant parcurge si finalizeazatrainingtl de mai multe ori intr-un interval de
participare, acestea nu vor atrage dupa sine mai multe sanse pentru tragerea la sorti, ci Organizatorul
va lua in considerare doar prima data cand participantul a parcurs si finalizat trainingul in decursul
intervalului respectiv.
Prin participarea la concurs participantii sunt de acord cu inscrierea lor in baza de date a
Organízatorului in vederea atribuirii premiilor, in masura in care devin castigatori. In mod distinct,
participantii isi pot exprima libera optiune ca datele personale completate in formularul de creare cont
sa fie salvate inbaza de date a Organizatorul in vederea transmiterii periodice de mesaje publicitare
sau de marketing privind produsele si serviciile acestuia. Acordul privind prelucrarea datelor in scop
de marketing nu este obligatoriu inscrierii in concurs.
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Inscrierile efectuate in afara intervalelor de participare definite conform art 5.2. din prezentul
Regularnent nu vor fi luate in considerare pentru tragerile la sorti.
nu are nicio responsabilitate pentru inscrierile care nu ajung in baza de date a
din motive independente de vointa acestuia, cum ar fr, dar fara a se limita la orice eroare
'ûmana sau cauzata de reteaua incarcata a participantului etc. Enumerarea de mai sus este

' exemplificativa, nu exhaustiva.
5.12. Organizatorul nu garanteaza continuitatea, neintreruperea sau securitatea la accesarea intemetului

si/sau

a

website-ului www.baniipenet.ro, www.baniipenet.rolstart

sau

https://apps.facebook.com/baniipenetecommerce de pe pagina de facebook Baniipenet.

SECTIUNEA 6. ACORDAREA PREMIILOR
Pentru fiecare interval de participare al concursului se vor extrage 14 castigatori si cate 3 rezerve
pentru fiecare dintre acestia. Inscrierile castigatoare vor fi alese printr-un mecanism informatic
automat, prin extragere aleatorie.
6.2 In scopul desemnarii castigatorilor, fiecarei inscrieri in concurs i se va aloca un numar de ordine.
Numerele de ordine vor fi alocate cronologic, in ordinea ftnalizarli parcurgerii trainingului si a
procesului de completare a formularului de inscriere la concurs. Tragerile la sorti pentru acordarea
premiilor concursului vor fi efectuate din baza de date continand totalitatea numerelor de ordine
alocate fiecarei inscrieri in concurs considerate valide, efectuate inziua anterioara.
6.3
Prima tragere la sorti va avea loc pe data de 6 iunie 2017 , in cadrul careia vor participa toate inscrierile
valide inregistrate in perioada 29 mai 2017 - 4 iunie 2017, iar ultima tragere la sorti va avea loc pe
data de 12 iunie 2017, in cadrul careia vor participa toate inscrierile valide inregistrate in perioada 5
iunie 2017 - I 1 iunie 2017 .
6.4. Ulterior fiecarei trageri la sorti, baza de date cu inscrieri va fi resetata astfel incat, la fiecare extragere,
vor participa doar inscrierile efectuate in perioada anterioara extragerii.
6.5. Un participant poate castiga maxim I (un) premiu din fiecare interval pe intreaga durata a concursului.
6.6. In situatia in care, pe parcursul Concursului, se constata ca in cadrul tragerilor la sorti pentru acordarea
premiilor saptamanale aceeasi persoana a fost desemnata castigatoare mai mult decat 1 (o) data,
castigurile ulterioare din aceelas interval vor fi invalidate iar premiile respective vor fi acordate in
ordine rezervelor.
6.7. O inscriere in Campanie ofera o sansa la castigarea unui singur premiu. Doua sanse la castigarea unui
premiu sunt oferite doar in conditiile 5.4.
6.1.

SECTIUNEAT. PREMIILE OFERITE IN CADRUL CONCURSULUI SI ACORDAREA
PREMIILOR.
7.1

7,2.
7.3.
7.4.

7.5.

In cadrul acestui concurs se vor acorda 56 premii constand in:
- 28 bilete la festivalul Neversea, in valoare unitara de 226.8\eilbilet.
- 28 bilete la festivalul Untold, in valoare unitara de 297Ieilbilet.
Valoarea totala a premiilor este de 14.666,40lrei.
Organízatod isi rezeÍva dreptul de a nu acoperi cheltuieli conexe premiilor.
Premile vor fi oferite castigatorului dupa confirmarea lor ca si castigatori finali, dupa verificarea
tuturor datelor personale necesare pentru procesul de acordare a premiului si dupa ce au fost verificate
si au fost indeplinite toate conditiile de concurs stipulate in prezentul Regulament.
Organizatod isi rezerva dreptul de a modifica premiile oferite in cadrul Campaniei, fara amodifica
insa valoarea acestora, si nu inainte de a anunta acest lucru public.

SECTIUNEA 8. ANUNTAREA SI ACORDAREA PREMIILOR.

8.1. Ulterior

desemnarii castigatoril or, Organizatorul va proceda la validarea castigatoril or, ocazie cu care
se va verifica indeplinirea con<litiilor privin<l inscrierea in Concurs.

ca un participant sa poata fi validat drept castigator al concursului, este
indeplinirea tuturor conditiilor de inscriere indicate in acest regulament; Parlicipantii
desemnati castigatori vor fi contactati prin apel telefonic la numarul de telefon indicat la
3 ori, in intervalul orar 09:00 - 18:00, in primele 5 zile lucratoare de la momentul tragerii
8.3. Pentru a fi validat drept castigator, participantul va fsrniza Organizatorului informatiile
legatura cu participarea sa la concurs, in termen de maxim 5 zile de la momentul contactarii
la adresa de e-mail mentionata de Organizator in timpul convorbirii: nume si prenume;
email la care doresc sa primeasca premiul/ biletul electronic'
8.4. In situatia in care conditiile de mai sus nu sunt indeplinite, se va trece la contactarearezewei.
8.5. Modalitatea de contactare arezervelor este aceeasi ca si in cazul castigatorilor, adica cu respectarea
paragrafelor 8.1 si 8.2 de mai sus.
8.6. Premiul nu poate fi acordat castigatorului de drept si va fì acordat rezewei in urmatoarele conditii:
8.6.1 . Daca persoana castigatoare nu a indeplinit toate conditiile din prezentul Regulament;
8.6.2.Daca nu poate sau nu vrea sa vrmeze procedura care trebuie indeplinita pentru a benefìcia de premiul

8.2. Astfel, pentru

castigat;

8.7. Premiul va fi livrat

8.8.
8.9.

catre castigator la adresa de mail precizata, impreuna cu un proces verbal de
predare primire. Castigatorul este obligat sa semneze procesul verbal de predare primire, si sa-l
rctumeze.
Castigatorii nu pot solicita si Organizatorul nu va acorda castigatorilor contravaloarea premiului in
bani sau alte beneficii.
Organizatorul nu reprezinta si nici nu garanteaza produsele obtinute la consumarea premiului.
Organizatorul nu va avea nici o legatura in ceea ce priveste consumarea premiului de catre un
participant.

13.1. Premiilevorfipuseinposesiacastigatorilorintermende30

deziledelamomentulvalidarii.

8.10. Premiile vor fi expediate doar pe teritoriul Romaniei.
8.1 1. Organizatorul nu poate fi facut raspunzator pentru premiile care nu ajung in posesia castigatorilor din
motive independente de vointa Organizatorului, ca de exemplu comunicarea eronata de catre
castigator a adresei in vederea expedierii premiului sau serviciile defectuoase ale tertilor implicati in
acest proces;
8.12. Expedierea premiilor se va face o singura data, in termenii stabiliti in prezentul Regualment, la adresa
de mail precizata de catre castigator, conform specificatiilor de la articolul 8.7.
8.13.

9.1.

SECTIUNEA 9. RESPONSABILITATE
Organizatod concursului va acorda premiiile castigatorilor in conformitate cu specificatiile acestui

Regulament. Orice hotarare asupra Concursului luata de catre Organizator este finala si nu se supune
niciunui recurs. Organizatod nu se va implica in niciun schimb de corespondenta si nici nu se va
angaja in vreo comunicare cu privire la competitie, castigatori, probleme procedurale sau rezultatele
competitiei.
9.2. Orgarizatorul Concursului nu isi asuma raspunderea,incluzand dar fara a se limita la, pentru:
9.2.l.Pierderile sau intarzierile inscrierilor generate de defectiuni tehnice independente de vointa
Orgarizatorului;
9.2.2. Situatiile in care datele furnizate pentru liwarea premiului sunt incomplete, inexacte sau incorecte;
aceste situatii conduc la invalidarea participarii;
9.2.3.Pierderile, intarzienle sau orice alte probleme la inscrierea in Campanie, cauzate de providerul de
Internet sau conexiunea la Internet a persoanei care doreste sa se inscrie in Campanie;
9.2.4.Intreruperile/disfunctionalitatile neanuntate ale providerului de internet sau blocarea accesului intern
datorita aglomerarii retelelor pe perioadele de trafic intens;
9.3. Organizatorul isi rezela dreptul de a verifica si monitoriza modul in care se desfasoara inscrierile in
Campanie. In cazul in care se observa anumite tentative de frauda, inscrierile respective vor fi anulate.
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4.

Organizatorul isi rezerva dreptul de a exclude definitiv orice participant
comportamentul fraudulos, afecteaza bunul mers al Concursului.

in Carnpanie care, prin

SECTIUNEA 10. PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE

I. Organizatorul,
.

.''

in vederea desfasurarii Concursului, prelucreaza datele personale ale Participantilor la
aceasta campanie in conformitate cu Legea 61712001, in calitate de operator inregistrat la Autoritatea
Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal cu notificarea numarul10975.

Prin comunicarcadatelor cu caracter personal in modalitatile indicate in mod expres prin Regulament,
persoanele inscrise in Concurs isi exprima acordul expres si neechivoc, ca datele lor cu caractet
personal sa intre in baza de date a Organizatorului in vederea validarii, atribuirii premiilor si
indeplinirii obligatiilor fiscale ale organizatorilor de promotii.
I0.2. Organizatorul si Agentiile garanteaza conftdentialitatea datelor cu caracter personal ale tuturor
participantilor. Participantul la Campanie, in calitate de persoanavizata, are, conform Legli 67712001,
urmatoarele drepturi: dreptul la informare (art. 12), dreptul la acces la date (art.13), dreptul la
interventie asupra datelor (art.14), dreptul la opozitie (art. l5), dreptul de a nu fi supus unei decizii
individuale (art. 17) si dreptul de a se adresa justitiei (art. 18). Pentru exercitarea acestor drepturi,
participantii vor trimite Organizatodui, in atentia Serviciul Consumatorului, o cerere intocmita in
forma scrisa, datata si semnata.
10.3. Datele cu caracter personal colectate in cadrul acestei Campanii nu vor fi dezvaluite catre terti cu
exceptia cazunlor in care Organizatod trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia in vigoare.
10.4. Participantii au dreptul de a obtine de la Organizalor,la cerere si in mod gratuit confirmarea faptului
ca datele care ii privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta si au, de asemenea, dreptul de a se opune
in orice moment ca datele care ii vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care
exista dispozitii legale contrare. Participantii au dreptul de a solicita, printr-o cerere scrisa adresata
Organizatorului, stergerea sau actualizarea datelor personale in conformitate cu prevederile Legii
6771200I. In vederea exercitarii acestor drepturi, participantul la Campanie va transmite o cerere
scrisa, datata si semnata catre Organizator.
10.5. Organizatorul le poate solicita participantilor acordul pentru autiliza in mod gratuit, in diverse
materiale tiparite, audio si video, numele, prenumele lor, orasul de resedinta, imaginea si vocea.
Participantii nu vor fi obligati sa isi exprime acest acord, acest lucru ramanand la libera lor alegere.
In cazul in care participantii vor dori sa isi exprime acordul in acest sens, acest lucru va fì consemnat
printr-o declaratie scrisa semnata de acestia.

SECTIUNEA 11.
1

LITIGII

1.1. Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la concurs se vor rczolvape cale amiabila
sau in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti
competente romane din municipiul Bucuresti. Legea aplicabila este legea romana.

SECTIUNEA 12. TAXE SI IMPOZITE AFERENTE
12.1. Organizatorul se obliga sa calculeze si sa vireze impozitul datorat pentru premiile obtinute de catre
castigatori in conformitate cu Legea 22712015 privind Codul Fiscal, Titlul IV Impozitul pe venit si
sa depuna declaratii de venit la autoritatea fiscala competenta pentru veniturile aferente premiilor din
acest Regulament. Orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura in legatura cu acestea,
sunt in sarcina exclusiva a castigatorului. De la data semnarii confirmarii de primire a premiilor toate
cheltuielile legale aferente acestor pre.mii revin castigatonllui,
SECTIUNEA 13. INTRERUPEREA CONCURSULUI
13.1. Concursul va putea fi intrerupt doar in caz de forta majora sau prin decizie unilaterala
Organizatorului.

SECTIUNEA 14. REGULAMENTUL CONCURSULUI

a

I
14.1. Regulamentul concursului este disponibil in mod gratuit oricarui solicitant pe
www.baniipenet.ro, www.baniipenet.rolstart sau de pe pagina de facebook Baniipenet.
14.2. Prinparticiparea la acest Concurs, participantii sunt de acord sa se conformeze acestui

Procesat si autentificat de Socìetøte Profesíonalù Notøríølã VERITAS,
autentifìcarii, intr-un exemplar original care ramâne în arhiva biroului notarial çi 4 (patru) d
din care unul va ramàne în arhiva biroului notarial, çi 3 (trei) exemplare au fost eliberate pär,tilor.

HIT MAIL S.A.
prin reprezentant
PAUN OANA-MARIA

SC. MEDIAPOST

S.S

I

Notar public NICA OANA RALUCA
Societate Profesio nal,ã Notarialã'VERITAS'
Licenfa de funcfionare nr.734l17 03/04.08.2013, CIF RO31350588

,J
E

Municipiul Bucureçti, Str. Avram Iancu, nr. 74, sector

2

Mobil: 0728.277.662, Fax: 0378.10.26.67
Email: nica.oana@)¡mail.com, nica.oana.bnp@g¡qa:iLçe¡q

îxcnuERE

DE AUTENTTFTcARE NR. 1153
Anul 2017 r luna Mai, ziur 26

În fala mea, NICA OANA RALUCA, notar public
Bucureçti, Strada Avram Iancu, rr, 7 A, sector 2, s-aprezentat:
PÄUN OANA

-

la sediul biroului din Municipiul

MARIA, cetálean roman, cu domiciliul în Municipiul Bucureçti, Strada

Olteniei, nr. 30, sector 1, identificatá cu CI seria RX nr. 180691eliberatä de SPCEP Sector 1 la data
de 10.09.2015 çi valabilá pânä la data de 02.09,2025, având CNP 2840902410079 în calitate de
reprezentant al S.C. Mediapost Hitmail S.4., cu sediul in Bucureçti, Strada Siriului, w.42-46, etaj
3 sectiunea A, sector 1, având nr. de ordine la registrul comeþlui J401829512000, CUI RO13351917,
inbazaprocurii autentificate sub nr. 2684 din data de 03.12.2015 de notar public Nica Oana Raluca.
care, dupã ce a citit, a declarat cã i-a înfeles confinutul, cä cele cuprinse în act reprezintã
voin{a sa, a consimfit la autentificarea prezentului înscris çi a semnat unicul exemplar
În temeiul art.

l2lit.

b) din Legea notarilor publici çi a activitá1ii notariale nr.3611995,
republicatá, cu modificãrile ulterioare,

SE DECLARÃ AUTENTIC PREZENTUL ÎNSCNTS.

S-a perceput onorariu ce se va achita cu OP conform

facturii nr. 02SPN09\3512017.

NOTAR PUBLIC
NICA OANA-RALUCA
S.S.

Prezentul duplícat s-ø întocm¡t în 4 (patru) exempløre, de NICA OANA RALUCA, notar
publíc, østãzí, data øutentíJìcãríí øctuluí, are aceeaçíforlã probantã ca orígínalul çí constítuíe tìtlu
executorìu în condìlíile legíí.
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