REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI
Clientii fideli sunt rasplatiti

Art. 1. Organizatorul Campaniei
1.1. Organizatorul Campaniei „Clientii fideli sunt rasplatiti” (denumita in cele ce urmeaza „Campania”)
este Patria Bank S.A. (“Organizatorul”), cu sediul social in Str. Brezoianu Ion, actor, nr. 31, Et. 1, 2 și
mansardă, București, sector 1, România si cu Sediu Real in Sos. Pipera, Nr. 42, clădirea Globalworth Plaza,
etaj 10, Bucuresti, sector 2, România, numar de ordine in Registrul Comertului: J40/9252/2016, Cod de
Inregistrare Fiscala: RO11447021, Nr. RB: PJR-32-045/15.07.1999, Capital social 274.165.692,20 lei,
inregistrata in registrul ANSPDCP de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal sub nr. 753.
1.2. Campania este organizată pe baza prezentului regulament oficial (denumit în continuare
„Regulamentul”) care este obligatoriu pentru toţi Participantii. Prezentul Regulament este intocmit si va fi
facut public conform legislatiei aplicabile din Romania si va fi disponibil in mod gratuit, la cerere, in orice
sucursala Patria Bank sau online, pe site-ul oficial al bancii www.patriabank.ro.
1.3. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica oricand prezentul Regulament, inclusiv cu privire la
felul recompenselor si valoarea acestora, intocmind un act aditional in acest sens, urmand ca astfel de
modificari sa intre in vigoare in momentul comunicarii lor prealabile, prin postarea noului act aditional cu
cel putin 1 zi inainte de intrarea lor in vigoare, pe site-ul www.patriabank.ro.
Participantii la Campanie sunt obligati sa respecte termenii si conditiile Regulamentului. Prin participarea
la prezenta Campanie, Participanţii vor fi consideraţi a fi citit, inteles si acceptat integral prevederile
prezentului Regulament.
1.4. Organizatorul isi rezerva dreptul de a suspenda si/ sau inceta desfasurarea Campaniei, fara o
instiintare prealabila, urmand a aduce acest fapt la cunostinta participantilor prin publicare pe site-ul
Organizatorului www.patriabank.ro, pe Internet Banking si in unitatile teritoriale.
1.5. Niciun participant nu va putea solicita continuarea campaniei si nici repararea unui potential prejudiciu
produs prin suspendarea regulamentara a Campaniei.
Art. 2 Conditii de desfasurare a Campaniei
2.1. Campania este organizata si se desfasoara pe intreg teritoriul Romaniei si urmareste sa recompenseze
fildelitatea si comportamentul responsabil al clientilor persoane fizice ai Patria Bank.
2.2. Perioada desfasurarii Campaniei este 11.10.2018 ora 09.00 – 31.12.2018 ora 17.00.
2.3. Perioada prezentei Campanii poate fi modificata de catre Organizator, prin incheierea unui Act aditional
in acest sens, in conditiile stabilite in prezentul Regulament.
Art. 3 Conditii de participare
3.1 Pot participa la Campanie Clientii persoane fizice Patria Bank care, pe perioada campaniei, indeplinesc
cumulativ urmatoarele conditii:
a) la data inceperii Campaniei au o relatie contractuala cu banca (detin cel putin un cont curent) de
cel putin 1 an
b) efectueaza la ghiseul Bancii o operatiune sau achizitie noua de produs/serviciu in perioada
promotiei
3.2. Nu pot participa in campanie angajatii Bancii, sot/sotie si rude pana la gradul 4, precum si angajatii
furnizorului implicat in actiunile de implementare a Campaniei constand in autentificarea prezentului
regulament precum si efectuarea tragerii la sorti si autentificarea la notar a rezultatelor extragerii.
3.3. Participarea la Campanie implica cunoasterea si acceptarea prezentului Regulament Oficial.
Art. 4 Premiile Campaniei Promotionale
4.1. In cadrul Campaniei vor fi acordate in total 15 premii a cate 500 lei net/client persoana fizica, cate 5
premii pe luna.
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4.2. Participantii care intrunesc conditiile de participare de la art.3 vor putea primi prin tragere la sorti unul
dintre cele 15 premii, constand in 500 lei net/client persoana fizica
4.3. Valoarea totala a premiilor este de 7.500 lei, net.
4.4. O persoana poate castiga un singur premiu.
4.5. Pentru acordarea premiilor se vor efectua trageri la sorti lunare, acestea avand loc fiecare in data de
10 a lunii urmatoare pentru care se efectueaza extragerea, respectiv 10.11.2018, 10.12.2018 si
10.01.2019, in prezenta unui notar, care va consemna rezultatele extragerii.
4.6. La tragerile la sorti lunare vor participa toti clientii persoane fizice care intrunesc cumulat conditiile de
participare de la art 3.
4.7. Conditii obligatorii la acordarea premiilor, ulterior tragerii la sorti:
a. Clientii sa nu aiba datorii restante fata de banca la data acordarii premiului
b. Clientii sa aiba date actualizate la data acordarii premiului
Daca un client a fost desemnat castigator prin tragere la sorti dar nu indeplineste punctele a si b de mai
sus, organizatorul va aloca o rezerva drept castigator, aceasta trebuind sa indeplineasca la randul lui
conditiile obligatorii mentionate la punctele a si b pentru a primi premiul.
4.8. Premiile vor fi acordate de Organizator castigatorilor dupa cum urmeaza:
 Dupa extragere, castigatorul va fi contactat telefonic timp de trei zile, pe datele de contact furnizate
bancii, pentru a fi informat in legatura cu premiul castigat, pentru validare si acceptare premiu.
 Premiile vor fi oferite prin creditarea unuia dintre conturile curente in lei deschise de clientul
castigator la Banca.
 In situatia in care clientul nu detine un cont curent in lei la Patria Bank, premiul va fi virat intr-un
cont curent in lei indicat de client si deschis pe numele acestuia.
4.8. La fiecare tragere la sorti vor fi extrase 10 rezerve, pentru situatiile in care castigatorii nu pot fi contactati
in 3 zile de la efectuarea tragerii, pentru validarea si acceptarea premiului. Si in cazul rezervelor se va
aplica aceeasi regula de 3 zile, perioada in care vor fi contactati zilnic, pe datele de contact furnizate bancii.
4.9. Numele castigatorilor si castigurile aferente vor fi anuntate pe pagina de internet a Organizatorului, la
adresa www.patriabank.ro in cel mult 10 zile de la extragere.
4.10. Orice eroare in datele furnizate de catre Participanti (inclusiv de Participantii declarati castigatori) nu
atrage raspunderea Organizatorului. Pe cale de consecinta, Organizatorul nu are niciun fel de obligatie in
cazul furnizarii de catre Participanti a unor date eronate care au dus la imposibilitatea acordarii premiului
in conditii normale.
4.11. In situatia descoperirii de catre Organizator a unei/unor fapte cu privire la care exista suspiciuni
intemeiate de frauda, fapta/fapte savarsita/savarsite pana la momentul extragerii castigatorilor, 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
Art. 5 Taxe si impozite
Conform prevederilor Codului Fiscal – Legea nr.227/2015 cu modificarile si completarile ulterioare, art.110
al(4) lit a), premiile acordate in cadrul Campaniei conform prezentului Regulament sub valoarea sumei de
600 lei inclusiv nu sunt supuse impozitarii.
Art. 6 Reguli generale
6.1 Campania poate inceta in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora sau in cazul
imposibilitatii Patria Bank, din motive independente de vointa sa, de a o continua.
6.2 Pentru scopul acestui Regulament, forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat,
remediat sau previzionat 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: razboaie, incendii, inundatii, greve si blocade, 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.
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6.3 Eventualele litigii intre Patria Bank S.A. si participantii la Campania se vor solutiona pe cale amiabila,
iar in cazul in care solutionarea amiabila nu este posibila, litigiile vor fi solutionate de catre instantele
judecatoresti competente. Legea aplicabila este legea romana.
6.4 Eventualele reclamatii legate de derularea Campaniei se vor putea trimite catre Patria Bank S.A., la
sediul real in Bulevardul Pipera, nr 42, sector 2, Bucuresti, cladire Global Worth Plaza, etaj 10, România
pana cel tarziu la data de 31.01.2019. Dupa aceasta data, Organizatorul nu va mai lua in consideratie nicio
contestatie.
6.5 Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentative care ar putea afecta
imaginea sau costurile acestei Campanii.
6.6 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.
6.7. Clientii recompensati nu au posibilitatea de a cere modificarea parametrilor recompenselor.

Art. 7 Prelucrarea datelor cu caracter personal
7.1 Organizatorul Campaniei, în calitate de operator de date, prelucrează datele cu caracter personal ale
Participanților Campaniei cu stricta respectare a legislației în domeniul protecției datelor.
7.2.Monitorizarea respectării cerințelor legale în acest domeniu este asigurată inclusiv de către
responsabilul cu protecția datelor desemnat în cadrul Organizatorului Campaniei, având următoarele date
de contact: datepersonale@patriabank.ro.
7.3. Organizatorul Campaniei colectează, stochează și prelucrează date cu caracter personal ale
Participanților pe care aceștia le furnizează în mod direct pentru scopuri legate de organizarea și
desfășurarea Campaniei.
7.5. Datele cu caracter personal sunt stocate în vederea prelucrării lor pe durata necesară atingerii
scopurilor de prelucrare menționate mai sus pentru o perioada de 6 luni.
7.6. Datele cu caracter personal ale Participanților pot fi transmise partenerilor contractuali ai
Organizatorului Campaniei care asistă la organizarea și desfășurarea Campaniei și realizării scopurilor
menționate mai sus, altor parteneri contractuali, companiilor din același grup cu Organizatorul și autorităților
publice potrivit dispozițiilor legale.
7.7. Furnizarea de către Participanți a datelor cu caracter personal la Campanie este o obligație
contractuală a Participanților sau o obligație a acestora necesară pentru încheierea unui contract și este
necesară pentru a putea beneficia de produsele/serviciile care fac obiectul acestui Concurs. Refuzul de a
furniza/prelucra datele cu caracter personal în condițiile descrise prin prezentul Regulament ori furnizarea
incorectă/incompletă a acestora atrage imposibilitatea participării valabile la aceasta Campanie.
7.8. În legătură cu această prelucrare de date, aveți dreptul de acces, dreptul de intervenție, precum și
dreptul de a vă opune prelucrărilor ulterioare, în limitele și condițiile prevăzute de lege. De asemenea, aveți
dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale cu caracter automat, precum și dreptul de a vă adresa
instanțelor de judecată. În plus, aveți dreptul de a depune plângeri la Autorității Naționale de Supraveghere
a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. În legătură cu această prelucrare de date, în plus aveți dreptul
la restricționarea prelucrării și dreptul la portabilitatea datelor. De asemenea, dacă alegeți să oferiți
consimțământul dumneavoastră in scop de marketing, aveți dreptul să-l retrageți în orice moment prin
completarea formularului de la link https://www.patriabank.ro/datepersonale.
7.9. Prin înscrierea la această Campanie, Participanții iau la cunoștinșă că numele și prenumele
Participanților câștigători și premiile acordate acestora vor fi publicate pe www.patriabank.ro, conform
cerințelor legale relevante.
7.10. Pentru orice întrebări suplimentare cu privire la modul în care datele cu caracter personal sunt
prelucrate, vă rugăm să vă adresați: datepersonale@patriabank.ro.
7.11. Prin înscrierea în aceasta Campanie în modalitățile prevăzute de Regulament, participanții au luat la
cunoștință de prelucrarea datelor cu caracter personal ale acestora în condițiile descrise în prezenta
Secțiune.
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