REGULAMENTUL CAMPANIEI First Bank SA
“Drumuri mai confortabile cu cardul Visa Platinum de la First Bank!”

Sectiunea 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI
Organizatorul campaniei “Drumuri mai confortabile cu cardul First Bank Visa Platinum!” este
First Bank S.A. cu sediul in Sos Nicolae Titulescu nr. 29-31, sector 1, Bucuresti, cod de
unic
inregistrare fiscala 7025592, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului sub nr.
J40/1441/27.02.1995, înregistrată în Registrul Institutiilor de Credit cu nr. RB-PJR-40-026/
18.02.1999, telef on 021.3036969,
Campania se desfasoara in conformitate cu prezentul regulament care este obligatoriu pentru toti
participantii.
Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba Regulamentul, dar nu inainte de a anunta
publicul despre modificarile/schimbarea intervenite(a) prin e-mail sau SMS.
Prin participarea la aceasta Campanie, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze
tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament Oficial si ale legislatiei
aplicabile.
Sectiunea 2. ZONA DE DESFASURARE A CAMPANIEI
Campania este organizata si se desfasoara in Brasov, Iasi, Timisoara si Bucuresti.
Sectiunea 3. DURATA CAMPANIEI
Campania promotionala “Drumuri mai confortabile cu cardul Visa Platinum de la First Bank!” se
desfasoara in perioada 07.10.2020 – 31.12.2020 si se adreseaza tuturor clientilor First Bank care
detin cardul de debit First Bank Visa Platinum in lei. Campania se va desfasura in conformitate cu
prevederile prezentului Regulament.
Sectiunea 4. DREPTUL DE PARTICIPARE
La aceasta campanie pot participa numai persoane fizice rezidente sau non-rezidente, detinatori
(titulari) ai unui Card de debit First Bank Visa Platinum in lei.
Daca un client First Bank nu doreste sa participe, acesta poate notifica banca prin apel la 021 303 69
69.
Sectiunea 5. PRODUSE PARTICIPANTE
La aceasta campanie promotionala participa “Cardul de debit First Bank Visa Platinum in lei activ
in perioada campaniei.
Sectiunea 6. PREMIILE OFERITE IN CADRUL ACESTEI CAMPANII
Persoanele fizice care indeplinesc conditiile de participare la campania promotionala sunt inscrise
automat in campania “Drumuri mai confortabile cu cardul Visa Platinum de la First Bank!” si
beneficiaza de o reducere de 7 lei pentru fiecare cursa UBER Confort platita cu cardul lor de
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debit First Bank Visa Platinum in lei pentru primele maximum 30 de curse realizate in perioada
campaniei.
Reducerea va intra automat in vigoare in maxim 5 zile de la inregistrarea cardului de debit Visa
Platinum in lei in aplicatia Uber.
First Bank SA are obligatia de a suporta efectiv valoarea premiilor oferite.

Sectiunea 7. MECANISMUL CAMPANIEI PROMOTIONALE
Fiecare client First Bank primeste o reducere de 7 lei pentru fiecare cursa UBER Confort platita
cu cardul lor de debit First Bank Visa Platinum in lei pentru maximum 30 de curse realizate in
perioada campaniei.
Reducerea se va aplica automat daca:
• Utilizatorul are inregistrat ca metoda de plata in aplicatia UBER, cardul sau de debit First Bank
Visa Platinum in lei
• Utilizatorul selecteaza Uber Confort
Pe ecranul aplicatiei va fi afisata reducerea de 7 lei aplicata cursei.

Sectiunea 8. ANUNTAREA CASTIGATORILOR
Clientii First Bank care detin si au activate carduri de debit Visa Platinum in lei sunt inscrisi automat
in aceasta promotie. (Cardurile Visa Platinum in lei acordatate utilizatorilor suplimentari, nu sunt
participante in promotie.)
Pentru a beneficia de promotie este necesar ca acestia sa isi inregistreze cardul Visa Platinum ca
metoda de plata in aplicatia UBER.

Sectiunea 9. TAXE SI IMPOZITE
Organizatorul se obligă să calculeze, să reţină şi să vireze impozitul datorat pentru veniturile obţinute
de către câştigători în conformitate cu Legea 571/ 2003 privind Codul Fiscal, orice alte obligaţii de
natură fiscală sau de orice altă natură, în legătură cu acestea, fiind in sarcina exclusivă a câştigătorului.
Impozitul aferent premiului castigat este suportat de catre Organizator, neafectand valoarea premiului.
Sectiunea 10. DISPONIBILITATEA PREZENTULUI REGULAMENT AL CAMPANIEI
Regulamentul campaniei “Drumuri mai confortabile cu cardul Visa Platinum de la First Bank!”
este disponibil in mod gratuit pe website-ul www.firstbank.ro
Sectiunea 11. INCETAREA CAMPANIEI
Prezenta campaniei poate inceta inainte de data de 31.12.2020 in cazul aparitiei unui eveniment ce
constituie forta majora conform legislatiei in vigoare, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului,
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din motive independente de vointa sa, de a continua prezenta campanie. Acest lucru va fi anuntat
participantilor pe website-ul www.firstbank.ro

Sectiunea 12. LITIGII
Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la prezenta 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 competente.

Sectiunea 13. PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE
1. Date privind operatorul de date cu caracter personal
In vederea desfasurarii Campaniei, datele cu caracter personal ale participantilor vor fi prelucrate de
catre Banca, in calitate de operator de date cu caracter personal (denumit in continuare, in prezenta
Sectiune 17, "Operatorul"), in conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 679 din 27 aprilie
2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si
privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE ("Regulamentul General
privind protectia datelor" sau "RGPD") si a oricaror altor reglementari legale aplicabile in materie, cu
buna credinta si in realizarea scopurilor specificate in prezentul Regulament.
2. Categorii de date cu caracter personal prelucrate in cadrul Campaniei
In cadrul derularii Campaniei, Operatorul prelucreaza urmatoarele date cu caracter personal: calitatea
de client First Bank, calitatea de detinator al Cardului Visa Platinum, numarul cardului si data de
expirare a validitatii acestuia, informatia ca a calatorit prin intermediul aplicatiei Uber si valoarea
reducerii tarifare aplicate.
3. Scopurile si temeiurile juridice ale prelucrarii datelor cu caracter personal
Datele cu caracter personal ale participantilor la Campania vor fi prelucrate in vederea organizarii si
desfasurarii Campaniei, acordarii premiilor, calcularii taxelor si platii acestora. Totodata, datele vor fi
prelucrate si in scopuri statistice.
Datele cu caracter personal ale participantilor vor fi prelucrate in temeiul contractului reprezentat de
Regulamentul Companiei (art. 6 alin. 1 lit. b) din GDPR), in temeiul interesului legitim al Bancii (art.
6 alin. 1 lit. f) - pentru scopul statistic) si al obligatiei legale aferente calcularii, retinerii si platii
impozitului pe veniturile castigatorilor (art. 6 lit. c) din GDPR).
4. Sursa si destinatarii datelor cu caracter personal
Operatorul prelucreaza datele cu caracter personal pe care le furnizeaza in mod direct participantii la
Campania.
Operatorul poate dezvalui datele cu caracter personal catre contractantii sai implicati in desfasurarea
Campaniei (eg , firma care gestioneaza site-ul bancii), furnizorii de servicii IT si consultanti, care au
obligatia respectarii confidentialitatii datelor si prelucrarii lor in conformitate cu prevederile GDPR.

5. Transferul datelor cu caracter personal
Nu se vor transfera datele cu caracter personal ale participantilor in afara Romaniei.
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6. Durata de pastrare a datelor cu caracter personal
Banca va prelucra datele cu caracter personal pe perioada campaniei promotionale si pentru o perioada
de 3 ani de la data incetarii acesteia, exceptand situatiile in care trebuie sa le prelucreze pentru o
perioada mai indelungata, in baza interesului asigurarii probatoriului in instanta sau in cazul existentei
unei obligatii leagel in acest sens (ex.: 10 ani in cazul datelor incluse in documentele jusificative ce
stau la baza inregistrarilor contabile).
7. Securitatea datelor cu caracter personal
Operatorul prelucreaza datele cu caracter personal ale participantilor la Campanie in conditii de
legitimitate, implementand totodata masuri tehnice si organizatorice adecvate pentru asigurarea
integritatii si confidentialitatii datelor, conform art. 25 si art.32 din Regulamentul General privind
protectia datelor.
8. Fiecare participant beneficiaza de drepturile prevazute de art. 15-22 din GDPR, respectiv:
- Dreptul de acces la date - dreptul de a obtine de la Operator confirmarea faptului ca datele cu caracter
personal care il vizeaza sunt sau nu prelucrate de catre acesta;
- Dreptul de rectificare a datelor - dreptul de a obtine rectificarea datelor inexacte care il privesc,
precum si completarea datelor incomplete;
- Dreptul de ștergere a datelor ("dreptul de a fi uitat") - dreptul de a obtine, in masura in care sunt
indeplinite conditiile legale, stergerea datelor cu caracter personal care il privesc;
- Dreptul la restricționarea prelucrarii datelor- dreptul de a obtine, in masura in care sunt indeplinite
conditiile legale, limitarea prelucrarii ulterioare a datelor cu caracter personal care il privesc;
- Dreptul la opozitie -dreptul de a se opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate
de situatia sa particulara, ca datele cu caracter personal care il vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari,
in masura in care sunt indeplinite conditiile legale;
- Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automatizate, inclusiv profilare - dreptul de a cere si
de a obtine retragerea, anularea sau reevaluarea oricarei decizii bazate exclusiv pe prelucrari efectuate
prin mijloace automate (incluzand crearea de profiluri) care produce efecte juridice in ceea ce il
priveste sau il afecteaza in mod similar intr-o masura semnificativa.
- Dreptul de a se adresa Autorității Naționale pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter
Personal și justiției.
Pentru exercitarea acestor drepturi, orice participant se poate adresa First Bank cu o cerere scrisa,
datata si semnata, transmisa la adresa Sos. Nicolae Titulescu nr. 29-31, Sector 1, Bucuresti sau pe
email la adresa email office@firstbank.ro/dpo@firstbank.ro. Organizatorul va răspunde oricarei
solicitari in termen de cel mult o luna. Responsabilul cu protectia datelor cu caracter personal poate fi
contactat la adresa postala: Sos. Nicolae Titulescu nr. 29-31, Sector 1, Bucuresti sau pe e-mail
dpo@firstbank.ro.

Sectiunea 14.: Acceptarea prezentului regulament este automata pentru clientii First Bank care isi
inroleaza cardurile de debit Visa Platinum ca metode de plata in aplicatia UBER.
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