Anexa 1
REGULAMENTUL CAMPANIEI BCR-RATB DE PROMOVARE A SERVICIULUI REINCARCARE A CARDULUI
DE TRANSPORT RATB IN RETEAUA BCR
1. Organizatorii campaniei
Organizatorii campaniei BCR-RATB de promovare a serviciului reincarcare a cardului de transport RATB in
reteaua BCR sunt:
Banca Comerciala Romana S.A. societate administrata in sistem dualist (denumita in continuare BCR), cu sediul
central in Bucuresti, Bd. Regina Elisabeta nr. 5, Sector 3, Cod Po!tal 030023, înregistrat% la Registrul Comer&ului
sub nr. J40/90/1991, CIF RO 361757, avand numar de Operator de date cu caracter personal 3776 si 3772
denumita in continuare „BCR”
si
Regia Autonoma de Transport Bucuresti, cu sediul in Bucuresti, B-dul Dinicu Golescu nr.1,sector 1, inregistrata
la Registrul Comertului sub nr J/40/46/1991, cod fiscal/CUI 1589886 avand numar de Operator de date cu caracter
personal 923, denumita in continuare “RATB”,
Campania BCR-RATB de promovare a serviciului reincarcare a cardului de transport RATB in reteaua BCR,
denumita in continuare „Campania”, se va derula sub prevederile prezentului Regulament care este obligatoriu
pentru toti participantii.
Organizatorii î!i rezerv% dreptul de a modifica sau schimba Regulamentul, urmand ca aceste modificari sa intre in
vigoare dupa anuntarea prealabila a participantilor, cu cel putin 2 zile inainte.
2. Durata campaniei, aria de desfasurare si produsele participante
2.1 Campania se va desfasura pe intreg teritoriul municipiului Bucuresti, in perioada 14 Iunie – 12 Septembrie
urmand a fi organizata si desfasurata in unitatile BCR si RATB conform mecanismului campaniei (punctul 4 din
prezentul regulament).
2.2 In situatia in care organizatorii decid sa scurteze/sa prelungeasca aceasta campanie, acest fapt va fi adus la
cunostinta participantilor cu cel putin 2 zile inainte de intrarea in vigoare a noilor modificari.
2.3. Produsul participant la campanie este Cardul RATB ACTIV nominal - CARD electronic de calatorie pus la
dispozitia utilizatorilor transportului public urban de catre RATB si care este denumit in continuare „card”.
Caracteristicile cardurilor Activ participante la campanie: sa fie carduri Activ Nominale
Conditiile titlurilor de transport ce vor fi prinse in selectia tranzactiilor participante:
a. Sa fie incarcate pe card Nominal
b. Tip utilizator:
i. Regular (achizi&ioneaz% titluri de transport la tarif integral);
ii. Elev/student (achizi&ioneaz% titluri de transport cu reducere de 50%);
c. Titluri participante
iii. Abonament lunar valabil pe toate liniile urbane;
iv. Abonament lunar valabil pe una linie urbana;
v. Abonament lunar valabil pe doua linii urbane;
vi. Abonament valabil 15 zile pe toate liniile urbane;
2.4 Regulamentul oficial de desfasurare a campaniei este disponibil in mod gratuit oricarui solicitant.
2.5. Pentru detalii privind campania, participantii pot solicita gratuit regulamentul:
a. adresandu-se unitatilor BCR
b. accesand portalul BCR (www.bcr.ro), Zona Persoane fizice - Carduri, www.powercard.ro
c. apeland InfoBCR (serviciu disponibil zilnic, de luni pana duminica, intre 8.00 si 22.00) la numerele
de telefon: 0801 0801 227 (în re&eaua Romtelecom) taxabil la tarif local indiferent de locul din tara
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de unde este apelat sau la *0801 227 (în re&eaua Vodafone), de luni pana duminica intre orele 8:00
si 22:00; 021 407 42 00 apelabil din orice retea
d. Adresandu-se RATB – Biroul Marketing la adresa B-dul Dinicu Golescu nr.1, sector 1, cod 010861,
Bucuresti
e. Adresandu-se RATB in cadrul centrului "Relatii cu Publicul" din Calea Serban-Voda nr.164-168,
sector 4 de Luni pana Vineri, intre orele 6.00 - 21.00; Sambata: 07.00 - 15.00; telefon:
021/311.13.98 si 021/336.56.50 /int.117, 120, 121, 122
f. Trimitand E-mail la adresa: info@ratb.ro
g. Accesand Web site: www.ratb.ro ; https://online.ratb.ro/
2.6. Punctele de emitere a cardului ACTIV de la punctul 2.3: lista completa a centrelor RATB cu aceasta functie se
regaseste la adresa http://card.ratb.ro, sectiunea Retea Comerciala si www.ratb.ro sectiunea Titluri de
calatorie/Retea distributie
2.7. Punctele de reincarcare a cardului ACTIV de la punctul 2.3:
Centrele RATB: lista completa a centrelor RATB cu aceasta functie se regaste la adresa
http://card.ratb.ro sectiunea Retea Comerciala si www.ratb.ro sectiunea Titluri de calatorie/Retea
distributie
ATM BCR cu functie reincarcare card ACTIV RATB: lista completa se regaseste la adresa www.ratb.ro,
sectiunea Campanii precum si pe www.bcr.ro, sectiunea Link-uri Utile
online pe https://online.ratb.ro/
Reînc%rcarea cardului de transport se va putea face cu orice card bancar, de debit sau credit, indiferent de
banca emitent%, comision zero.
3. Dreptul de participare
3.1 La aceasta campanie pot participa toate persoanele fizice care detin sau isi achizitioneaza in perioada
campaniei cardul ACTIV de la punctul 2.3 si care, pentru a fi considerati participanti eligibili, vor indeplini
cumulativ urmatoarele conditii:
a. sa fie persoane fizice rezidente in Bucuresti (este luata in calcul si viza de flotant)
b. sa fi implinit varsta de 18 ani pana la data de 14 Iunie 2010;
c. sa efectueze cel putin 1 tranzactie de incarcare/reincarcare a cardului de la punctul 2.3 in perioada
campaniei prin urmatoarele modalitati de plata:
i)
la POS BCR din cadrul punctelor de vanzare RATB,
ii)
ATM BCR sau
iii)
in mediul online pe https://online.ratb.ro/;
d. sa respecte conditiile prezentului regulament.
3.2
3.3
3.4
3.5

Nu pot participa la campanie angaja&ii RATB, rudele de grad I (sot/sotie) ale acestora,
Nu pot participa la campanie angaja&ii BCR, rudele de grad I (sot/sotie) ale acestora,
Participarea la campanie este gratuita.
Participarea la campanie a abonamentelor ce fac obiectul unei reduceri este valabila doar in cazul achitarii
abonamentului prin intermediul POS BCR din centrele RATB de emitere si reincarcare carduri RATB.
Categoriile de utilizatori care beneficiaza de o reducere de 50% la achizitionarea titlurilor de calatorie si care
pot participa la aceasta campanie sunt elevii si studentii
3.6 La aceasta campanie participa si cardurile Activ nominale nou achizitionate in perioada campaniei, pentru care
s-a efectuat operatiunea de incarcare la POS BCR din centrele RATB de emitere si reincarcare carduri RATB,
ATM BCR sau utilizand mediul online pe https://online.ratb.ro/
3.7 Persoana desemnata o data castigatoare nu va mai participa pe toata perioada campaniei la tragerile la sorti
ulterioare. Dreptul asupra premiului nu poate fi transferat unei alte persoane.
4. Mecanismul campaniei
4.1 Pentru a participa la tragerea la sorti saptamanala, utilizatorii cardului ACTIV de la pct 2.3 trebuie sa
efectueze cel putin o tranzactie de incarcare/reincarcare la POS BCR din centrele RATB, la ATM BCR ce
dispun de functia de reincarcare a cardului ACTIV de la punctul 2.3 sau utilizand mediul online
pe https://online.ratb.ro/ in perioada 14 Iunie – 12 Septembrie. Mai multe reincarcari, inseamna mai multe
participari la tragerea la sorti a acestei promotii.
4.2 Se vor considera valide toate tranzactiile de incarcare/reincarcare a cardului ACTIV de la punctul 2.3 cu
orice card bancar emis de orice banca.
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4.3 Castigatorii vor fi alesi in mod aleatoriu, prin tragere la sorti electronica, dintre toti participantii eligibili la
campanie care au realizat tranzactii conform prezentului Regulament. Tragerea la sorti va avea loc saptamanal
la sediul organizatorului BCR din Str. Rabat nr. 21, sector 1, Bucuresti, in prezenta unei comisii formate din 5
persoane reprezentante ale organizatorilor. Nu se vor extrage rezerve.
4.4 Comunicarea campaniei se va efectua in urmatoarele medii:
a. Intreaga retea de vehicule RATB
b. Intreaga retea de centre vanzare bilete si abonamente RATB
c. Online pe https://online.ratb.ro/, site RATB www.ratb.ro, precum si pe http://card.ratb.ro, site
BCR www.bcr.ro in sectiunea de prezentare a campaniei, www.powercard.ro
d. Mediu TV din reteaua de transport RATB
e. Ecrane publicitare in intreaga retea de ATM-uri BCR din Bucuresti
5. Descrierea premiilor
5.1 Premiile constau in 91 seturi de câte 12 abonamente lunare valabile pe toate liniile urbane (cuprinzând un
interval de un an), a 600 lei fiecare set (50 leix12 abonamente general urbane lunare ), valoarea totala neta
fiind de 54.600 RON.
5.2 Organizatorii vor desemna in urma tragerilor la sorti cate un castigator pentru fiecare zi de campanie.
5.3 Premiul pentru fiecare castigator din fiecare zi a campaniei va reprezenta reincarcarea cardului de la
punctul 2.3 cu 12 abonamente lunare valabile pe toate liniile urbane, acoperind un interval de un an, in valoare
neta de 600 RON (50 leix12 abonamente lunare valabile pe toate liniile urbane)
5.4 Premiile se vor acorda prin alimentarea cardului ACTIV de la punctul 2.3 la Centrul RATB "Relatii cu
Publicul" din Calea Serban-Voda nr.164-168, sector 4, cu program de Luni pana Vineri, intre orele 6.00 - 21.00;
Sambata: 07.00 - 15.00; telefon: 021/311.13.98 si 021/336.56.50 /int.117, 120, 121, 122
5.5 Reincarcarea cardului ACTIV de la punctul 2.3 cu abonamentele castigate se va face incepand cu data
solicitata de castigator, dar nu mai tarziu de 12 Decembrie 2010.
6. Acordarea premiilor. Tragerea la sorti
6.1 Tragerea la sorti va avea loc saptamanal la sediul organizatorului BCR din str. Rabat nr. 21, Bucuresti,
sector 1 in prezenta unei comisii formate din 5 reprezentanti ai organizatorilor.
6.2 La tragerea la sorti saptamanala se vor extrage cate 7 serii de card Activ participante la campanie, fiecare
pentru cate o zi din cele 7 ale saptamanii anterior incheiate din perioada campaniei (ex: pentru perioada 14 - 20
Iunie inclusiv, tragerea la sorti va avea loc in data de 23 Iunie, samd)
6.3 RATB se obliga sa afiseze pana la data de 12 Decembrie 2010 seriile de card Activ castigatoare si premiile
acordate in urmatoarele medii:
a) 10 centre de vânzare titluri de c%l%torie dup% cum urmeaz%:
Nr.
crt.
1

UNITATEA
Sebastian

ADRESA
Str. Sebastian/Cal.
Rahovei

2

P-ta Unirii II

Bd. Regina Maria

3

Sudului

Big Berceni

4

Averescu(Miciurin)

Ion Mihalache
/Averescu

5

Crangasi

Cal. Crangasi Bd.
Ceahlau

6

Piata Presei Libere

Pta. Presei Libere
nr. 1

7

Iancului

Sos. Mihai Bravu nr.
130

SECT.
5
4
4

3

1
1
1
2

8

Gara –Metrou

Pta. Garii de NordStatuie Duca

9

Facultatea de
Arhitectura

Bd. N.
Balcescu/Facultatea
de Arhitectura

10

Vanatorul

Bd. Gen. Magheru/
Romana

1

1
1

b) online pe www.ratb.ro si https://online.ratb.ro/.
Dupa obtinerea acordului scris al castigatorilor, RATB va afisa in mediile mentionate mai sus si numele si
prenumele acestora.
6.4 Se considera ca toti castigatorii au acceptat premiul in momentul prezentarii la Centrul RATB "Relatii cu
Publicul" din Calea Serban-Voda nr.164-168, sector 4 si incarcarii cardului cu valoarea premiului castigat, care
se va face pana cel tarziu la data de 12 Decembrie 2010.
6.5 Pentru a intra in posesia premiilor, fiecare castigator trebuie sa faca dovada identitatii prin prezentarea unui
document de identitate (carte identitate, pasaport), precum si a cardului ACTIV de la punctul 2.3.
6.6 Cele 12 abonamente lunare valabile pe toate liniile urbane, acoperind un interval de un an acordate drept
premiu vor fi oferite prin tranzactii de incarcare/reincarcare in contul cardului ACTIV de la punctul 2.3 al carui
titular este castigatorul, in baza semnarii unui proces verbal de predare-primire a premiului si a unei copii aferente
documentului de identitate prezentat.
6.7 In vederea validarii persoanelor castigatoare -detinatorii cardurilor Activ cu seriile afisate in mediile prevazute
la art. 6.3 se vor prezenta, pana la data de 12 Decembrie 2010, la Centrul RATB “Relatii cu Publicul” din Calea
Serban Voda nr. 164-168, sector 4, de luni pana vineri intre orele 06.00 – 21.00 si sambata intre orele 07.00 –
15.00
6.8 In cazul in care castigatorii desemnati prin tragere la sorti electronica nu intra in posesia premiului din diferite
motive, premiul va fi anulat.Persoanele desemnate castigatoare pot refuza premiul pe baza unei cereri scrise
depuse la RATB – Relatii cu publicul din Calea Serban Voda nr. nr.164-168, sector 4 de Luni pana Vineri, intre
orele 6.00 - 21.00; Sambata: 07.00 - 15.00; In acest caz, premiile refuzate vor fi anulate, neexistand posibilitatea
organizarii unei noi trageri la sorti pentru acordarea lor catre alti participanti.
6.9 Tragerea la sorti este in conformitate cu legea si reglementarile din Romania.
6.10 BCR nu isi asuma raspunderea pentru situatiile in care clientul efectueaza tranzactii in perioada campaniei
insa acesta nu este inclus in tragerea la sorti deoarece tranzactiile nu au intrat in decontare pana la data emiterii
bazei de date aferente in cadrul campaniei. Pentru evitarea pe cat posibil a acestor situatii, ultima tragere la sorti
va avea loc in data de 20 Septembrie 2010.
6.11 In cazul persoanelor ce au efectuat tranzactii in mediul on-line, RATB poate anunta pe e-mail castigatorii de
primirea premiului. In acest caz, castigatorii pot anunta acceptul premiului pana la data mentionata la punctul 6.7.
In cazul refuzului premiului, solicitarea se va face conform punctului 6.8
7. Taxe si impozite aferente
7.1 BCR se obliga sa calculeze, sa retina si sa vireze, daca este cazul, impozitul datorat pentru premiile obtinute
de catre castigatori in conformitate cu Legea 571/2003 privind Codul Fiscal, Titlul III Impozitul pe venit. Orice
alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu acestea, sunt in sarcina exclusiva a
castigatorului.

8. Litigii
8.1 Eventualele neintelegeri aparute intre Organizatori si intre acestia si participantii la campanie se vor rezolva pe
cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti
romane de la sediul BCR.
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8.2 Legea aplicabila este legea romana.
8.3 Eventualele reclamatii legate de derularea Campaniei se vor putea trimite pe urmatoarele adrese: pentru BCRBd. Regina Elisabeta, Nr. 5, Sector 3, Bucuresti, si pentru RATB- Centrul RATB "Relatii cu Publicul" din Calea
Serban-Voda nr.164-168, sector 4, in termen de maxim 2 saptamani de la data incheierii Campaniei. Dupa
aceasta data, Organizatorii nu vor mai lua in consideratie nicio contestatie.
9. Intreruperea/incetarea campaniei
9.1 Campania va putea fi intrerupta/incetata inainte de termen doar in caz de forta majora sau printr-o decizie a
organizatorilor determinata de imposibilitatea de a o continua din motive independente de vointa sa. In situatia
aparitiei vreunuia din aceste cazuri, Organizatorii vor anunta participantii pe portalul BCR (www.bcr.ro) precum
si pe portalul RATB (www.ratb.ro si http://card.ratb.ro ), cu cel putin 2 zile inainte de intrarea in vigoare a noilor
modificari.
9.2 Situatiilor avute in vedere la pct. 9.1 le sunt asimilate si actele de putere publica ale unei instante competente
sau ale altei autoritati publice competente.
9.3 In situatiile avute in vedere la pct. 9.1 si pct. 9.2 Organizatorul nu mai are nicio obligatie catre participanti cu
privire la returnarea unei sume banesti cu titlu de despagubire sau alte asemenea.
10. Diverse
10.1 Prin participarea la aceasta campanie promotionala de utilizare a cardului de la punctul 2.3 , participantii sunt
de acord si accepta neconditionat si in mod irevocabil prevederile prezentului Regulament. În cazul în care
Organizatorii constat% neîndeplinirea !i/sau nerespectarea condi&iilor stipulate de regulamentul oficial al promo&iei,
i!i rezerv% dreptul de a suspenda oricând drepturile !i beneficiile ce revin câ!tig%torului, f%r% alte desp%gubiri sau
pl%&i.
10.2 In cazul pierderii sau al furtului Cardului Activ inainte sau dupa declararea titularului acestuia ca si castigator,
acesta se va prezenta la centrul RATB indicat la 6.4 pentru translatarea datelor sale si transferarea premiului pe
un nou card.
11. Prelucrarea datelor personale
Tuturor participan&ilor la Campanie le sunt garantate drepturile în conformitate cu Legea nr. 677/2001.
11.1
-

La cererea participan&ilor, adresat% în scris RATB, acesta se oblig%:
s% confirme solicitantului dac% prelucreaz% sau nu datele sale personale, în mod gratuit, pentru o solicitare
pe an;
s% rectifice, s% actualizeze, s% blocheze, s% !tearg% sau s% transforme în date anonime, în mod gratuit,
datele a c%ror prelucrare nu este conform% cu prevederile Legii nr. 677/2001 privind protec&ia persoanelor
cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal !i libera circula&ie a acestor date;
s% înceteze în mod gratuit prelucrarea datelor cu caracter personal ale solicitantului.

11.2
Banca Comerciala Romana SA si RATB prelucreaza date cu caracter personal in conformitate cu Legea
677/2001, in calitate de operator date personale, sub notificarea cu nr. 3776 si 3772 si 923 transmisa la
Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal. Datele cu caracter personal
colectate in cadrul acestei Campanii nu vor fi dezvaluite catre terti, cu exceptia cazurilor in care Organizatorul
trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia in vigoare. Participantii la campanie au, conform Legii
677/2001, urmatoarele drepturi: 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).
11.3 Conform legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter
personal si libera circulatie a acestor date (publicata in Monitorul Oficial nr. 790 din 12 decembrie 2001), BCR si
RATB nu poate dispune ori comunica in nici un moment pe intreaga perioada a campaniei de datele personale ale
posesorilor de carduri de la punctul 2.3. Tragerea la sorti electronica se va face in baza unei liste criptate a
posesorilor de carduri de la punctul 2.3. Comunicarea castigatorilor se va face exclusiv in mediile puse la dispozitie
de catre detinatorul legal al bazei de date – RATB. Pentru o buna comunicare a castigatorilor desemnati, BCR va
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face referire la mediile de informare ale RATB mentionate in regulament, prin mediile proprii de informare:
www.bcr.ro si www.powercard.ro .
12. Alte prevederi ale regulamentului oficial
12.1 BCR si RATB î!i rezerv% dreptul de a modifica prezentul Regulament.
12.2 Orice modificare survenit% pe perioada desf%!ur%rii Campaniei va intra în vigoare numai dup% afi!area în
unit%&ile BCR si RATB !i pe site-ul oficial al bancii www.bcr.ro, pe www.powercard.ro , pe www.ratb.ro si
https://online.ratb.ro/

Denumirea/Adresa organizatorilor
Banca Comerciala Romana S.A., Bd. Regina Elisabeta nr 5, sector 3, Bucure!ti, Romania
Regia Autonoma de Transport Bucuresti. B-dul Dinicu Golescu nr.1, sector 1, cod 010861, Bucuresti
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