
REGULAMENTUL CAMPANIEI 
 

“ VESTI BUNE DIN IMOBILIARE” 
 

desfasurata in perioada 
19 mai – 19 octombrie 2014 

  
 
1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI  
 
1.1. Campania “ Vesti bune din imobiliare”  este organizata de BRD - Groupe Société Générale S.A., 
persoana juridica romana, cu sediul in Romania, Bucuresti, B-dul Ion Mihalache, nr. 1-7, sector 1, 
inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J40/608/1991, avand CUI/CIF RO 361579, inregistrata ca 
operator de date cu caracter personal nr. 1788, denumit in continuare Organizator, in conformitate cu 
prezentul Regulament al Campaniei (denumit in continuare “Regulament”). 

 
2. PRODUSELE /SERVICIILE PARTICIPANTE  
 
2.1. Produsele BRD participante la prezenta Campanie sunt: creditele imobiliare/ipotecare Habitat si 
Habitat Restart, in Lei si Euro. 
  
3. DURATA CAMPANIEI  
 
3.1. Campania de promovare a produselor mentionate la pct. 2 se desfasoara in perioada 19 mai – 19 
octombrie 2014, inclusiv. 
 
4. ARIA DE DESFASURARE A CAMPANIEI  
 
4.1. Campania se desfasoara in toate unitatile Organizatorului.  
 
5. DREPTUL DE PARTICIPARE  
 
5.1. La aceasta Campanie pot participa toate persoanele fizice, rezidente in Romania, care in perioada 
Campaniei (mentionata la Sectiunea 3 din prezentul Regulament) solicita un credit imobiliar/ipotecar 
Habitat / Habitat Restart in Lei / Euro.  
5.2. Pentru a se incadra in perioada Campaniei, cererea de credit trebuie sa fie inregistrata pana pe 19 
octombrie 2014, iar creditul trebuie sa fie acceptat pana in data de 19 ianuarie 2015 si acordat pana la 
data de 19 aprilie 2015. 
5.3. Pentru a dobandi calitatea de Participant, persoanele mentionate la art. 5.1 trebuie sa nu inregistreze 
restante curente la creditele aflate in sold la BRD - Groupe Société Générale la data acordarii premiului; 
5.4. Nu pot participa la Campanie angajatii B  RD- Groupe Société Générale, rudele si afinii pana la 
gradul patru ai acestora. 
 
6. PREMIILE CAMPANIEI  
 
6.1. In cadrul acestei Campanii, Organizatorul va acorda tuturor Participantilor cate un Gift Card in 
valoare bruta de: 

� 838 Lei, daca se domiciliaza sau urmeaza sa se domicilieze venitul in cont BRD 
� 400 Lei, daca nu se opteaza pentru domicilierea venitului  in cont BRD 

Valoarea comerciala neta acordata drept premiu va fi : 
� 800 lei, daca se domiciliaza sau urmeaza sa se domicilieze venitul in cont BRD; 
� 400 Lei, daca nu se opteaza pentru domicilierea venitului  in cont BRD. 

 

Gift Card-ul se ofera fara perceperea comisionului de emitere. 



 
7. ACORDAREA PREMIILOR  
 
7.1. Pentru ca un Participant sa beneficieze de conditiile prezentei Campanii trebuie sa indeplineasca 
cumulativ conditiile de la art. 5. 
7.2. Cardul Gift va fi oferit doar Participantului la momentul acordarii creditului. 
7.3  Pentru ridicarea Cardului Gift, Participantul: 

� va prezenta buletinul/cartea de identitate;  
� isi va exprima acordul in scris privind acceptarea cardului, prin semnarea unui proces verbal de 

acceptare; 
7.4. Un Participant si sotul/sotia acestuia pot beneficia impreuna de un singur Gift Card, indiferent de 
numarul de credite contractate in perioada Campaniei.  
7.5. In cazul in care Organizatorul va decide prelungirea duratei prezentei Campanii, acesta isi rezerva 
dreptul de a face cunoscuta noua data de incheiere a campaniei, printr-un Act Aditional.  
7.6. Organizatorul nu este raspunzator pentru niciun cost survenit ca urmare a deschiderii si/sau 
mentinerii unui cont bancar.  
 
8. ALTERNATIVE ALE PREMIILOR  
 
8.1. Participantii nu au posibilitatea sa primeasca alte beneficii si nici de a cere modificarea parametrilor 
premiilor.  
8.2. In cazul in care Organizatorul schimba unul din premii sau valoarea acestuia, se obliga sa faca 
cunoscut acest fapt, prin intocmirea unui Act Aditional.  
 
9. TAXE SI IMPOZITE  
 
9.1 BRD – Groupe Société Générale  nu este raspunzatoare pentru plata taxelor, impozitelor sau a altor 
obligatii fiscale referitoare la sumele pentru promovarea produselor bancare, de natura premiilor, cu 
exceptia impozitului pe venit de 16% cu retinere la sursa aplicabil premiilor oferite (de natura sumelor 
pentru promovarea produselor bancare) a caror valoare individuala neta depaseste 600 Lei, impozit pe 
care BRD – Groupe Société Générale  este obligata sa il retina si sa il transfere la bugetul de stat, 
conform Legii nr. 571/ 2003 privind Codul Fiscal actualizata cu modificarile ulterioare.  
 
10. PROTECTIA DATELOR PERSONALE  
 
10.1. Organizatorul este operator de date cu caracter personal, notificat catre Autoritatea Nationala de 
Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal prelucrarile de date cu caracter personal si 
inregistrat cu numarul 1788 in Registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal.  
10.2. Organizatorul garanteaza respectarea prevederilor legale privind prelucrarea datelor cu caracter 
personal ale Participantilor la Campanie.  
10.3 Persoanele fizice ale caror date sunt prelucrate in cadrul acestei Campanii, in calitate de persoane 
vizate, au, conform Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu 
caracter personal si libera circulatie a acestor date, urmatoarele drepturi:  
a) dreptul la informare (art.12 din Legea 677/2001) – 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 (art.13 din Legea 677/2001) – potrivit caruia 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 interventie asupra datelor (art.14 din Legea 677/2001) - potrivit caruia persoana vizata are 
dreptul de a obtine de la Organizator, la cerere si in mod gratuit:  
i) dupa caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conform 
legii, in special a datelor incomplete sau inexacte;  
ii) dupa caz, transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma legii;  



iii) notificarea catre terte persoane carora le-au fost dezvaluite datele, a oricarei operatiuni efectuate 
conform lit. i) si lit. ii), daca o asemenea notificare nu se dovedeste imposibila sau nu presupune un 
efort disproportionat fata de interesul legitim care ar putea fi lezat;  
d) dreptul de opozitie (art. 15 din Legea 677/2001) – potrivit caruia persoana vizata are dreptul de a se 
opune in orice moment, in mod gratuit si fara nici o justificare, ca datele care o vizeaza sa fie prelucrate 
in scop de marketing direct, in numele operatorului sau al unui tert, sau sa fie dezvaluite unor terti intr-
un asemenea scop, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare;  
e) dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art.17 din Legea 677/2001) – potrivit caruia 
persoana vizata are dreptul de a cere si de a obtine:  
i) retragerea sau anularea oricarei decizii care produce efecte juridice in privinta sa, adoptata exclusiv pe 
baza unei prelucrari de date cu caracter personal, efectuata prin mijloace automate, destinata sa evalueze 
unele aspecte ale personalitatii sale, precum si competenta profesionala, credibilitatea, comportamentul 
sau alte asemenea aspecte;  
ii) reevaluarea oricarei alte decizii luate in privinta sa, care o afecteaza in mod semnificativ, daca decizia 
a fost adoptata exclusiv pe baza unei prelucrari de date care intruneste conditiile prevazute la lit i).  
f) dreptul de a se adresa justitiei (art.18 din Legea 677/2001) – potrivit caruia persoana vizata se poate 
adresa justitiei pentru apararea oricaror drepturi garantate de Legea 677/2001, fara a se aduce atingere 
posibilitatii de a se adresa cu plangere Autoritatii de Supraveghere.  
10.4. La cererea oricarui Participant, Organizatorul va asigura acestora exercitarea oricaruia dintre 
drepturile prevazute mai sus. Pentru exercitarea acestor drepturi, Participantii la campanie vor trimite 
BRD-Groupe Société Générale  SA pe adresa Bdul Ion Mihalache nr. 1-7, sector 1, Bucuresti, in atentia 
ALEXANDRESCU Mariana-Irina o cerere intocmita in forma scrisa, datata si semnata.  
 
11. LITIGII SI LEGEA APLICABILA  
 
11.1 Eventualele litigii avand ca parti pe Organizatorul Campaniei si un Participant la Campanie vor fi 
solutionate pe cale amiabila, iar in cazul in care acest lucru nu este posibil, acestea vor fi solutionate de 
instanta competenta.  
11.2 Legea aplicabila este legea romana.  
 
12. DISPOZITII FINALE  
 
12.1. Regulamentul de desfasurare al Campaniei este disponibil, pe intreaga perioada a campaniei, in 
mod gratuit oricarui solicitant. Regulamentul se gaseste pe site-ul www.brd.ro si poate fi solicitat si in 
unitatile BRD - Groupe Société Générale SA in care se organizeaza Campania.  
12.2 Participantii sunt de acord ca numele si valoarea premiului castigat sa fie facute publice, fara ca 
Organizatorul sa aiba o obligatie suplimentara, de plata sau de orice alta natura, fata de acestia. 
12.3 Prin semnarea Declaratiilor de acceptare a cardului Gift, Participantii isi dau acordul ca imaginea 
lor sa fie utilizata de catre Organizator in materiale publicitare si pe pagina de Internet a BRD – Goupe 
Société Générale  in legatura cu prezenta Campanie, fara alte plati din partea Organizatorului. 
12.4. Campania poate inceta sau sa fie suspendata in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta 
majora sau caz fortuit in conditiile legii.  
In contextul acestui Regulament, forta majora inseamna orice eveniment extern, imprevizibil, invincibil 
si inevitabil de catre Organizator si a carui aparitie pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si 
indeplini obligatiile asumate prin Regulament. In categoria acestor evenimente sunt incluse, fara a se 
limita la acestea: calamitati naturale, razboaie, incendii, inundatii, greve, cutremure, alte catastrofe de 
orice fel, precum si orice reglementare care poate aparea ulterior intrarii in vigoare a Regulamentului si 
care poate interzice sau modifica termenii Regulamentului, etc. De asemenea, prin caz fortuit se intelege 
un eveniment care nu poate fi prevazut si nici impiedicat de catre cel care ar fi chemat sa raspunda daca 
evenimentul nu s-ar fi produs.  
12.5. Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentative care ar putea afecta 
imaginea sau costurile acestei Campanii.  
12.6. Organizatorul nu are nicio obligatie de a intretine corespondenta cu solicitantii unor revendicari 
necastigatoare ce apar ulterior acordarii efective a premiilor. 



12.7. Prin participarea la Campanie, Participantii sunt de acord sa respecte regulile si toate conditiile 
stabilite de Regulamentul Oficial al Campaniei. 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. In cazul in care Organizatorul campaniei 
constata ca un participant nu a indeplinit si/sau nu a respectat conditiile stipulate in prezentul 
Regulament oficial, acesta isi rezerva dreptul de a suspenda/retrage oricand drepturile si beneficiile ce 
revin participantului respectiv, fara sa datoreze vreo despagubire pentru aceasta.  
12.8. Organizatorul Campaniei isi rezerva dreptul de a imbunatati sau modifica prezentul regulament 
prin intocmirea unui Act aditional, urmand ca modificarile sa intre in vigoare numai dupa anuntul 
prealabil pe site-ul www.brd.ro. Actul aditional este disponibil in unitatea/unitatile Organizatorului in 
care se organizeaza Campania.  
 
Prezentul document a fost redactat si semnat astazi, 16.05.2014.      
 


