Regulament concurs
“Cu NexteMobile castigi timp liber si smartphone-uri”
Perioada desfasurarii concursului : 15 noiembrie 2012 - 25 februarie 2013
1. Organizatorul Concursului
Nextebank S.A. cu sediul social in Bd. 1 Decembrie 1918, nr. 93, 540445, Târgu Mureş, judetul Mures,
România si sediu real: Str. Sf. Elefterie nr. 18, sector 5, 050525, Bucureşti, România,
inmatriculata/inregistrata la oficiul registrului comertului sub numarul J26/1876/1993 cod fiscal
RO4786360, nr. de inregistrare in Registrul Bancar PJR-26-020/18.02.1999, numar de telefon 0800 410
310, numar fax 021 317 8217, autorizata sa functioneze conform adresei emisa de Banca Nationala a
Romaniei sub nr. III/1/PS/1362/17.03.2005, inregistrata ca Operator de date cu caracter personal in
Registrul ANSPDCP de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal sub nr. 9759 si nr .1872 in
conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001, reprezentata legal prin Danut Leonard Sandu si Florin
Kubinschi, numita in continuare “Organizator”.
Prezentul regulament este intocmit si facut public in conformitate cu dispozitiile legale aplicabile in
Romania.
2. Durata concursului
In perioada 15 noiembrie 2012 - 25 februarie 2013 Nextebank S.A. organizeaza concursul:
“Cu NexteMobile castigi timp liber si smartphone-uri”.
3. Modul de desfasurare a concursului
3.1. Dreptul de participare
Concursul se adreseaza persoanelor fizice, ce indeplinesc urmatoarele conditii:
au varsta minima de 18 ani la data inceperii concursului, rezidente sau nerezidente in Romania;
sunt clienti inrolati cu serviciul NexteMobile pentru smartphone al Nextebank S.A. si realizeaza
trei tranzactii in fiecare luna din perioada de desfasurarea a acestui concurs (noiembrie,
decembrie, ianuarie, februarie);
sunt clienti nou inrolati cu serviciul NexteMobile pentru smartphone al Nextebank S.A. in
perioada de desfasurare a acestui concurs (noiembrie, decembrie, ianuarie, februarie) si
realizeaza trei tranzactii in fiecare luna ramasa pana la incheierea acestui concurs;
nu sunt angajati ai organizatorului sau rude ale acestora de gradul I;
au activat serviciul de mobile banking pentru telefoane mobile de tip smartphone si in perioada
concursului realizeaza tranzactii in fiecare luna (noiembrie, decembrie, ianuarie, februarie). In
categoria tranzactii sunt incluse transferurile intre conturile proprii, transferuri in lei, incluzand
platile de utilitati, depozitele la termen si schimburile valutare;
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la data tragerii la sorti, au serviciul Mobile Banking activ;
nu inregistreaza comisioane restante, aferente perioadei de concurs la care au participat, pentru
serviciul de mobile banking;
nu se afla intr-un caz de neindeplinire a obligatiilor stabilite in “Contractul de Internet Banking,
Mobile Banking si CallCenter”;
3.2. Desemnarea castigatorilor
Persoanele care indeplinesc toate conditiile descrise la punctul 3.1 , vor participa la tragerea la sorti
organizata de banca in data de 8 martie 2013 , in cadrul careia se vor desemna castigatorii concursului.
Tragerea la sorti va avea loc in prezenta unei comisii formata din reprezentantii bancii implicati in
organizarea concursului si in prezenta unui notar public. Se vor extrage, de asemenea, doi castigatori de
rezerva, cate unul pentru fiecare premiu, in cazul in care primii castigatori nu vor intra in posesia
premiului, conform celor stabilite in prezentul regulament sau nu indeplinesc conditiile stabilite prin
regulament.
3.3. Acordarea premiilor
In urma tragerii la sorti, organizatorul va desemna si anunta castigatorii, precum si premiile castigate de
fiecare in parte. Acestia pot primi un sigur premiu. Castigatorul nu isi poate alege premiul.
Anuntarea castigatorilor se va face pe website-ul organizatorului www.nextebank.ro. Castigatorii vor fi
contactati de catre CallCenter-ul bancii.
De asemenea, castigatorii vor primi informatii despre premiul castigat si despre locatia unde vor intra in
posesia premiului. Acestia vor putea revendica si ridica premiul pana cel tarziu la data de 10 iunie 2013,
inclusiv, cu prezentarea actului de identitate valid, in original.
Daca persoana castigatoare se afla in imposibilitatea de a intra in posesia premiului (boala, forta majora
sau alte situatii) premiul va fi acordat castigatorului de rezerva pentru premiul respectiv .
Prin inscrierea la concursul „Cu NexteMobile castigi timp liber si smartphone-uri”, participantii sunt de
acord ca, in cazul in care vor castiga, numele si adresa lor sa fie facute publice si folosite in scopuri
publicitare, fara alte obligatii sau plati.
4. Premiile oferite
Premiile acordate de catre organizator sunt: 2 telefoane mobile smartphone si anume: un telefon mobil
Apple iPhone 5 denumit Premiul cel mare si 1 telefon mobil de tip smartphone Samsung Galaxy S III,
acordat pentru premiul I.
Premiile acordate nu pot fi inlocuite cu alte premii si nici nu poate fi acordata contravaloarea lor in bani.
Banca isi rezerva dreptul, fara sa fie insa obligata sa actioneze astfel, sa imbunatateasca nivelul
tehnologic al premiilor, in masura in care exista disponibile spre comercializare nationala modele
similare aparatelor mentionate ca premii dar avand capabilitati tehnologice mai bune (de exemplu:
versiune upgrade).
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5. Responsabilitatea
Pentru serviciul Mobile Banking, se vor aplica pe toata perioada concursului toate
conditiile/obligatiile descrise in “Contractul de Internet Banking, Mobile Banking si CallCenter” semnat
la achizitionarea acestui serviciu.
6. Taxe
Organizatorul nu este raspunzator de plata taxelor, impozitelor sau a altor obligatii financiare legate de
premiile oferite, acestea fiind in sarcina persoanei castigatoare, cu exceptia impozitului datorat la sursa,
conform legii pentru veniturile obtinute din concurs, impozit pe care Organizatorul este obligat sa il
calculeze si sa il plateasca in numele participantilor.
7. Reclamatii si litigii
Orice reclamatie legata de desfasurarea concursului se va face in scris, in termen de 5 zile de la data la
care s-a produs evenimentul reclamat.
Eventualele litigii aparute intre organizator si participantii la concurs se vor rezolva pe cale amiabila sau
in cazul in care aceasta nu poate fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti
competente din Romania.
8. Intreruperea concursului
Concursul poate fi intrerupt numai in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora sau in
cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a continua prezentul
Concurs, dar nu inainte de publicarea incetarii concursului pe site-ul www.nextebank.ro.
9. Prelucrarea datelor cu caracter personal
Prelucrarea datelor cu caracter personal ale participantilor
NEXTEBANK S.A. va respecta prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la
prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date in ceea ce priveste prelucrarea
datelor cu caracter personal colectate pe perioada concursului si va asigura confidentialitatea datelor
personale ale participantilor/castigatorilor la prezentul concurs pe care se obliga sa le respecte in regim
de confidentialitate si sa le utilizeze conform prezentului regulament si legislatiei in vigoare.
Participantii la prezentul concurs au drepturile prevazute de Legea nr. 677/2001 pentru protectia
persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date:
dreptul la informare; dreptul de acces la datele cu caracter personal; dreptul de interventie asupra
datelor cu caracter personal; dreptul de opozitie la prelucrarea datelor cu caracter personal; dreptul de a
nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a se adresa justitiei.
Exercitarea acestor drepturi se face prin cerere scrisa, depusa la NEXTEBANK S.A..
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Datele cu caracter personal prelucrate de catre organizator vor fi: numele, prenumele,data nasterii,codul
numeric personal, adresa colectate direct de la participanti. Organizatorul isi rezerva dreptul de a anunta
public numele participantilor castigatori si premiile castigate.
Prin participarea la acest concurs, participantii sunt de acord cu prevederile acestui regulament si cu
prelucrarea datele lor cu caracter personal de catre Organizator, iar in cazul castigarii premiilor, acestea
vor fi publicate pe site sub forma: nume, prenume .
Informatiile colectate de NEXTEBANK S.A. vor fi utilizate exclusiv in scopul promovarii produselor si
serviciilor, in scopuri de marketing si cercetare de piata si in scopul prevazut de prezentul regulament,
obligandu-se sa asigure standarde de securitate cu privire la aceste date, conform legislatiei aplicabile in
materie.
NEXTEBANK S.A. va lua toate masurile tehnice si organizatorice adecvate pentru protejarea datelor cu
caracter personal impotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificarii, dezvaluirii sau
accesului neautorizat si numai pentru scopurile specificate furnizate de participantii la concurs.
10. Publicarea Regulamentului
Acest regulament este disponibil in mod gratuit oricarui solicitant si poate fi fie solicitat in scris la sediul
Nextebank S.A., din Str. Sf. Elefterie nr. 18, sector 5, 050525, Bucureşti, România sau accesat pe
www.nextebank.ro. Orice modificari care intervin asupra prevederilor prezentului Regulament vor fi
publicate pe site-ul www.nextebank.ro si intra in vigoare in termen de 2 zile de la data publicarii.
Participarea la acest concurs implica obligativitatea respectarii prevederilor prezentului regulament.

Date de identificare ale Bancii
Nextebank S.A.
Sediu real: Str. Sf. Elefterie nr. 18, sector 5, 050525 Bucureşti, România
Tel: 0800 410 310, Fax: +40 372 148 273; www.nextebank.ro
Sediu social: Municipiul Târgu Mureş, Bd. 1 Decembrie 1918 nr. 93, CP 540445 , Judetul Mureş, România
ORC: J 26/1876/1993, C.I.F. RO4786360, Nr. RB PJR 26-020/18.02.1999
Capital social (subscris şi vărsat) 192.398.844,33 lei
Cod operator date personale Registrul ANSPDCP: nr. 1872 şi nr. 9759
NexteCall – 0800 410 310 – apelabil gratuit din orice retea telefonica nationala. (orar: luni-vineri, 8:00-20:00)
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