
REGULAMENT TOMBOLA ONLINE “CHESTIONAR SIGURANTA FINANCIARA.ro”

ORGANIZATOR
Organizatorul tombolei este Provident Financial Romania IFN S.A., persoana juridica romana, cu
sediul in Bucuresti, Calea Serban Voda 133, corp D-E, etaj 1, Corp D, Etaj 2, sector 4, Bucuresti,
telefon  021.316.22.66,  e-mail:  eveniment@provident.ro,  avand  înregistrată  la  Registrul
Comerţului  sub  nr.  J40/1682/2006,  cod  unic  de  inregistrare  RO18346091,si  cont  bancar
RO76BACX0000000028840250,  deschis  la  UNICREDIT  TIRIAC  BANK,  reprezentata  prin  dl.
Csaba Gergely-Varga, avand functia de membru al Directoratului, in calitate de Organizator.

Participantii  la  tombola sunt  obligati  sa respecte termenii  si  conditiile  regulamentului  oficial  al
evenimentului, potrivit celor mentionate mai jos (denumit in continuare  „Regulament Tombola
Online Chestionar SigurantaFinanciara.ro”).

Regulamentul  Tombola  Online  Chestionar  SigurantaFinanciara.ro  este  intocmit  si  va  fi  facut
public conform legislatiei aplicabile din Romania. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica
sau schimba Regulamentul Oficial, urmand ca astfel de modificari sa intre in vigoare numai dupa
anuntul  prealabil  de  prezentare  a  acestor  modificari/schimbari  pe  site-ul
www.SigurantaFinanciara.ro. 

1.DREPTUL DE PARTICIPARE
Tombola  Online  Chestionar  SigurantaFinanciara.ro  este  organizat  de  Provident  Financial
Romania I.F.N. S.A.

Tombola se va desfasura online, in Romania, in perioada 12 noiembrie 2014 – 15 decembrie
2014.

La  aceasta  tombola  poate  participa  orice  persoana  care  completează  chestionarul
www.SigurantaFinanciara.ro,  utilizand  dispozitive  proprii,  in  perioada  de  desfasurare  a
concursului și completează datele personale pentru înscrierea la tombola.

2. PERIOADA DE DESFASURARE
Campania se va  desfasura in perioada 12 noiembrie 2014 – 15 decembrie 2014, in Romania.
Cei care doresc sa participe la concurs trebuie sa:
 Intre pe www.SigurantaFinanciara.ro.  
 Completeze  Chestionarul  Siguranta  Financiara  si  datele  personale  pentru  inscrierea  la

tombola in perioada de desfasurare a acesteia.

Participantii vor afla despre concurs si vor putea accesa pagina www.sigurantafinanciara.ro prin
intermediul:
 www.sigurantafinanciara.ro;
 Social media: Facebook, LinkedIn.

In urma completarii chestionarului si a datelor personale, participantii vor fi inscrisi in cursa pentru
o tableta, care va fi oferita prin tragere la sorti pe data de 15 decembrie 2014. Tragerea la sorti va
avea loc pe 15 decembrie la ora 17:00. Numele si prenumele furnizate de participanti in intervalul
de desfasurare a campaniei vor fi introduse intr-un sistem computerizat (random.org), prin care
se va realiza electronic extragerea castigatorului.

Castigatorul  va  fi  anuntat  prin  e-mail,  la  adresa  furnizata  pe  platforma  online
www.SigurantaFinanciara.ro,  in  vederea  inmanarii  premiului.  Premiul  consta  intr-o  tableta
Samsung Galaxy Tab 3. 
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3. MECANISMUL CONCURSULUI
Dreptul de participare la tombola si procedura:
La  tombola  poate  participa  orice  persoana  din  Romania,  cu  domiciliul  in  Romania,  care
completeaza chestionarul Siguranta Financiara pe pagina www.SigurantaFinanciara.ro, utilizand
datele sale personale, in intervalul 12 noiembrie 2014 – 15 decembrie 2014. In urma completarii
chestionarului, participantul trebuie sa furnizeze date personale pentru a fi inscris in tragerea la
sorti de pe data de 15 decembrie 2014. Tombola va avea ca rezultat desemnarea unui castigator
care va primi un premiu in valoare de aproximativ 159 euro, TVA inclus, sub forma unei tablete
Samsung Galaxy Tab 3.

4. DESEMNAREA CASTIGATORILOR
Castigatorul va fi ales, prin tragere la sorti, pe 15 decembrie 2014, la Bucuresti.

Castigatorul  va  fi  anuntat  prin  e-mail,  la  adresa  furnizata  pe  platforma  online
www.SigurantaFinanciara.ro,  in  vederea  inmanarii  premiului.  Premiul  consta  intr-o  tableta
Samsung Galaxy Tab 3. 

5. PREMII
Se acorda un premiu in valoare neta de 700 de lei  (echivalent al 159 euro utilizand cursul de
schimb afisat de BNR la data de 12.11.2014), sub forma unei tablete Samsung Galaxy Tab 3,
castigata in urma concursului online Chestionar SigurantaFinanciara.ro, desfasurat in perioada
12 noiembrie 2014 – 15 decembrie 2014.

6. TAXE SI IMPOZITE
Tombola  se  desfasoara  in  acord  cu  prevederile  Codului  Fiscal  din  22  decembrie  2003,  cu
modificarile si completarile ulterioare, Titlul III, Cap. VIII.
Organizatorul  tombolei  nu  este  răspunzător  de  plata  taxelor,  impozitelor  sau  a altor  obligaţii
financiare  legate  de  premiile  oferite,  acestea  fiind  în  sarcina  persoanelor  câştigătoare,  cu
excepţia  impozitului  datorat  conform  legii  pentru  veniturile  din  premii,  impozit  pe  care
Organizatorul Loteriei este obligat să îl calculeze şi să îl plătească în numele Participanţilor.
Organizatorul nu îşi asumă răspunderea pentru acordarea premiilor către un Participant care nu
respectă  condiţiile  de  validitate  prevăzute  in  prezentul  Regulament  oficial,  dacă  acordarea
premiului  s-a  făcut  în  urma inducerii  în  eroare a Organizatorului.  Acest  eveniment  va atrage
răspunderea personală a câştigătorului respectiv, pentru pagubele aduse imaginii Organizatorului
precum şi pentru prejudiciile aduse celor care ar fi fost îndreptăţiţi la câştigarea premiilor.
(3)  Prin  participarea  la  tombola,  Participanţii  acceptă  şi  sunt  de  acord  cu  toate  prevederile
Regulamentului oficial şi îşi asumă responsabilitatea pentru faptele lor săvârşite în legătură cu
Loteria. 

7. INFORMAREA PARTICIPANTILOR
Prezentul Regulament sta la dispozitia oricarei persoane sau autoritati interesate, fiind publicat pe
www.sigurantafinanciara.ro. Participarea la tombola implica obligativitatea respectarii prevederilor
prezentului Regulament.

8. PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE
Prin participarea la acesta tombola, participantii sunt de acord ca numele, adresele si numerele
lor de telefon mobil sa intre in baza de date a partenerului Provident Financial Romania I.F.N.
S.A., precum si a Organizatorului,  sa fie prelucrate si folosite in viitor pentru a transmite prin
posta,  telefon,  SMS,  noi  oferte,  invitatia  de  a  participa  la  promotii,  mesaje  publicitare  si  de
marketing.
Provident Financial Romania I.F.N. S.A. este operator de date cu caracter personal inregistrat la
ANSPDCP sub nr. 3156.
Participanţilor la tombola le sunt garantate drepturile prevăzute de Legea nr. 677/2001 privind
protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a
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acestor date, în special dreptul de acces la date, dreptul de intervenţie asupra datelor şi dreptul
de opoziţie.

9. DISPOZITII FINALE
Participantii  la  aceasta  tombola  sunt  de  acord  cu  prevederile  prezentului  Regulament.
Orice  nerespectare  a  regulamentului  de  tombola  duce  la  anularea  automata  a  castigurilor.
Prin acceptarea premiului castigat, participantii sunt de acord ca numele si adresa sa fie facute
publice si folosite in scopuri publicitare de catre organizator, in diverse materiale tiparite, audio
sau video, fără niciun fel de plată aferentă sau contraprestaţie.
Organizatorul isi  rezerva dreptul de a modifica prezentul regulament cu conditia de a publica
respectivele modificari pe www.sigurantafinanciara.ro.
Modificarea isi produce efectele de la data publicarii informatiilor care o anunta si afisarii lor pe
www.sigurantafinanciara.ro mentionata anterior.
Eventualele reclamatii legate de derularea tombolei se vor putea trimite pe urmatoarea adresa:
Bucuresti, Calea Serban Voda nr. 133, Central Business Park, Corp D-E, et. 1, Corp D, et. 2,
sector  4, pana  la  data  la  care  acest  regulament  produce  efecte.  Dupa  aceasta  data,
Organizatorul nu va mai lua in consideratie nici o contestatie.

10. INCETAREA TOMBOLEI
Prezenta tombola cu premii poate inceta inainte de data mentionata la punctul 3 numai in cazul
aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora conform legislatiei in vigoare, inclusiv in cazul
imposibilitatii  organizatorului,  din  motive  independente  de vointa  sa,  de  a  continua  prezentul
concurs.

11. LITIGII
Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la prezenta tombola cu premii se vor
rezolva pe cale amiabila sau in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de
instantele judecatoresti romane competente.
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