REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMANIEI “Bucura-te de vacanta mult visata- 3 RATE in strainatate”

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL PROGRAMULUI SI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

Campania “Bucura-te de vacanta mult visata- 3 rate in strainatate”, denumita in continuare
Campania este organizata si desfasurata de Banca Transilvania S.A, cu sediul central în Cluj-Napoca,
str. G Baritiu, nr. 8, cod 400027, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul
Cluj sub nr J12/4155/1993, avand Codul Unic de Inregistrare 5022670 si numar de Operator de date
cu caracter personal 8728, denumit in continuare Organizator.
Campania se va derula in conformitate cu prevederile prezentului Regulament, ai carui termeni si
conditii sunt obligatorii pentru toţi participanţii.
Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica oricand Regulamentul, urmând ca astfel de modificari
sa intre in vigoare in momentul comunicarii lor prealabile catre participanti prin afisare pe site-ul
www.starbt.ro .
Detinatorii cardurilor de credit Star Forte, Mastercard Forte, Mastercard Forte – Divizia pentru
Medici, Star Gold, Visa Gold, Visa Gold BT – Rotary, Star Platinum, Visa Platinum sunt inscrisi
automat in Campanie, în condiţiile prevăzute de prezentul Regulament. Prin participarea la aceasta
Campanie, participanţii trebuie să respecte prevederile prezentului Regulament al campaniei
(denumit în continuare “Regulament”).
De asemenea, îşi asumă obligaţia de a consulta site-ul oficial al Programului Star, www.starbt.ro
pentru a afla ultimele informaţii cu privire la conditiile Programului Star.
Regulamentul Oficial al Campaniei este completat de Regulamentul Oficial al Programului de plata in
rate fara dobanda “Star” . In caz de discrepanta intre prevederile prezentului Regulament si
Regulamentul Oficial al Programului de plata in rate fara dobanda “Star” prevederile prezentului
Regulament vor prevala.
SECTIUNEA 2 . ZONA DE DESFASURARE A CAMPANIEI
Campania este organizata pentru detinatorii cardurilor de credit STAR emise de Banca Transilvania
(Star Forte, Mastercard Forte, Mastercard Forte – Divizia pentru Medici, Star Gold, Visa Gold, Visa
Gold BT – Rotary, Star Platinum, Visa Platinum) si se aplica tuturor tranzactiilor de plata efectuate la
terminale din strainatate, atat pentru platile efectuate pe terminalele POS, cat si pentru cele online.

SECTIUNEA 3 . CONDITII DE PARTICIPARE
In Campanie sunt înscrişi în mod automat şi gratuit, toţi clienţii persoane fizice cu
domiciliul/reşedinţa în România, care detin unul dintre cardurile de credit emise de Banca

Transilvania si incluse in Campanie(Star Forte, Mastercard Forte, Mastercard Forte – Divizia pentru
Medici, Star Gold, Visa Gold, Visa Gold BT – Rotary, Star Platinum, Visa Platinum) care au efectuat
plati la terminale din strainatate, atat pentru platile efctuate la terminalele POS din magazine, cat si
cele effectuate online.
SECTIUNEA 4. DURATA CAMPANIEI
Campania va fi lansata la data de 1 Iulie, ora 00:00 si se va desfasura pana la data de 31 august 2014,
ora 23:59
SECTIUNEA 5. MECANISMUL CAMPANIEI
Toate persoanele fizice care indeplinesc conditiile prevazute la sectiunea beneficiaza de impartirea
automata in 3 rate a fiecarei tranzactii de plata efectuata in strainatate, atat pentru platile efectuate
la terminalele POS din magazine, cat si cele efectuate online.
In cazul in care participantii nu doresc impartirea in rate a tranzactiilor mai sus mentionate, pot
solicita renuntarea la facilitatea de plata in rate pentru ratele ramase la momentul la care s-a facut
solicitarea, apeland Serviciul Call Center BT la numerele de telefon 0264 308028 sau *8028 (apelabil
la tarif normal din retelele Vodafone, Orange si Cosmote)
SECTIUNEA 6. PRELUCRAREA DATELOR
Organizatorul se obliga, sa respecte prevederile Legii nr. 677/2001, privind protectia datelor
personale stocate pe durata Campaniei. Organizatorul se angajeaza sa pastreze confidentialitatea
datelor personale ale participantilor/castigatorilor la prezenta campanie si sa le utilizeze conform
prezentului regulament Oficial si legislatiei in vigoare.
Participantii la campanie, persoane fizice, beneficiaza de toate drepturile prevazute de Legea nr.
677/2001 privind protectia datelor personale stocate pe durata Campaniei: -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 7 . INCETAREA CAMPANIEI
Prezenta Campanie va putea inceta inainte de 31 august 2014 numai in cazul producerii unui
eveniment de forta majora- de natura a face imposibila desfasurarea Campaniei sau daca
Organizatorul decide acest fapt, comunicand public respective modificare a Regulamentului.
SECTIUNEA 8. LITIGII
Eventualele neintelegeri aparute între Organizator şi participanţii la Campanie se vor rezolva pe cale
amiabila sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi soluţionate de instanţele
judecatoresti romane competente .
Legea aplicabila derularii prezentei Campanii este legea romana.

SECTIUNEA 9. DISPOZITII FINALE
Regulamentul Campaniei este disponibil, cu titlu gratuit, pe pagina de web a Programului Star www.starbt.ro.
Participarea la aceasta Campanie implica obligativitatea participantilor de a respecta prevederile
prezentului Regulament.

