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Regulamentul Oficial al campaniei 

„Concurs meci de retragere Horia Tecau la Sports Festival”  

(30.05.2021 – 01.06.2021)  

 

Art. 1 - Organizatorii campaniei  

1.1. Organizatorul campaniei (numita in cele ce urmeaza “Campania”)  este Mastercard Europe SA - societate organizata 

sub legile Belgiei cu adresa inregistrata pe strada Chaussée de Tervuren nr 198A, B-1410, Waterloo, Belgia, si numita in 

cele ce urmeaza “Organizatorul”.     

 

1.2. Campania va fi operata prin intermediul B.V. McCann-Erickson S.R.L., cu sediul social in Bucuresti, Calea Floreasca 

165, etaj 78, sector 1, avand numar de identificare fiscala 8084031, atribut fiscal RO, reprezentata de dl. Bogdan Enoiu, in 

calitate de Director General, care va actiona ca Agentie de publicitate si ca Imputernicit al Operatorului, in sensul dat 

acestei notiuni de dispozitiile Regulamentului general privind protectia datelor nr 679/2016. 

B.V. McCann-Erickson S.R.L, este numita in cele ce urmeaza “Agentia”. Campania se va desfasura și cu spijinul sportivului 

Horia Tecău, numit în cele ce urmează “Sportivul”.  

 

1.3. In cadrul acestei campanii, Agentia va efectua următoarele activități: coordonarea organizarii Campaniei, respectiv: 

contractare terte parti, coordonare, implementare si raportare Campanie, contractare & validare notar in vederea 

autentificarii prezentului Regulament, coordonare si validare extrageri, coordonare administrativă & financiară, predarea 

premiilor și plata eventualelor taxe. 

 

1.4. În cadrul acestei campanii, Sportivul va efectua următoarele activități: activitate pe pagina sa de Instagram, tragerea 

la sorți a participanților, transmiterea ID-urilor de Instagram ale potențialilor câștigători către Agenție. 

 

1.5. Regulamentul Oficial este intocmit si va fi facut public conform legislatiei aplicabile din Romania prin afisarea pe 

https://www.mastercard.ro/ro-ro.html  si este disponibil, in mod gratuit, oricarui consumator pe toata durata de 

desfasurare a Campaniei. 

 

1.6. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica prezentul Regulament Oficial. Actele aditionale si anexele la 

Regulament, incheiate dupa data inceperii campaniei publicitare, vor face parte integranta din acesta. Modificarile produc 

efecte fata de participanti, de la data publicarii lor pe pagina: https://www.mastercard.ro/ro-ro.html   

 

1.7. Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru luarea la cunostinta a modificarilor de catre participanti, atat timp cat 

acestea sunt afisate pe site.Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Campania poate fi mediatizata in scopul informarii 

publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare si/sau cu rol informativ. Informatiile pe care astfel de 

materiale le pot contine vor fi interpretate in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.  

 

Art. 2 - Dreptul de participare 

2.1. Campania este deschisa participarii tuturor persoanelor fizice cu varsta de 18 ani impliniti la data inceperii Campaniei, 

cu domiciliul/resedinta in Romania, care respecta termenii si conditiile prezentului Regulament Oficial (denumite in 

continuare „Participanti”) si care detin un cont de Instagram. 

2.2. Nu sunt eligibili pentru a participa la Campanie angajatii Mastercard si ai agentiei organizatoare a Campaniei sau 

angajati ai oricaror alte societati/entitati implicate in activitati legate de organizarea si desfasurarea Campaniei si nici 

rudele in linie directa si/sau colaterala (pana la gradul al II- lea inclusiv), sotii/sotiile si toti afinii acestora.  

 

2.3 Participarea la aceasta Campanie implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a prezentului 

Regulament Oficial. 

https://www.mastercard.ro/ro-ro.html
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2.4 Daca sunt identificate persoane care au influentat sau care au facilitat castigarea unui premiu, Organizatorul are dreptul 

de a urmari in instanta respectivele persoane pentru recuperarea intregului prejudiciu cauzat.  

 

2.5. Participarea la Campanie trebuie sa fie guvernata de buna credinta si corectitudine. 

 

2.6. Participantul trebuie sa indeplineasca cumulativ toate obligatiile instituite in sarcina sa de prezentul Regulament. 

 

Art 3 - Durata campaniei si aria de desfasurare 

3.1 Campania este organizata si se desfasoara pe teritoriul Romaniei, in mediul digital, pe platforma de socializare 

Instagram, pe pagina de Instagram a Sportivului https:// www.instagram.com/horiatecau/, in perioada 30.05.2022, ora 

postării mesajului de inițiere a campaniei de către Sportiv și pana la 01.06.2022, ora 23:59.  

 

3.2. In situatia in care Organizatorii decid oricand sa modifice durata Campaniei, acest fapt va fi adus in prealabil la 

cunostinta publica, prin modalitatile prevazute la Art. 1 de mai sus. 

 

Art. 4. Mecanismul campaniei  

4.1. Sportivul va crea pe perioada concursului o serie de insta-stories pe pagina https:// www.instagram.com/horiatecau/. 

Aceste insta-stories vor avea atasate si stickerul cu functionalitatea platformei Instagram numita: ”Add yours”. 

 

4.2. Participanții trebuie să folosească stickerul generat de pagina Sportivului pentru a adăuga in insta-stories pe profilul 

lor personal o poză sau un video cu o amintire personală legat de pasiunea pentru tenis. În momentul efectuării postării, 

se consideră că Participantul este de acord cu participarea la campanie iar postarea va fi înregistrată pentru tragere la sorți 

fără o altă formalitate. 

 

4.3. Inscrierea in campanie 

Participantii care se inscriu la campanie, trebuie: 

• sa indeplineasca conditiile de participare, conform art. 2 al prezentului Regulament; 

• sa detina un cont activ pe reteaua de socializare Instagram;   

• sa respecte cerintele postarii; 

• sa se asigure ca postarea cu care se inscriu in concurs este vizibila pentru toata lumea (este publica) 

• sa se informeze in prealabil si in detaliu cu privire la oricare dintre termenii si conditiile privind desfasurarea 

Campaniei, conform prezentului Regulament; 

• sa fie constienti ca vor fi identificati pe baza ID-ului de Instagram.  

 

4.4. Materialele de tip mesaj trebuie sa respecte urmatoarele cerinte pentru a fi acceptat in campanie: 

o sa nu includa continut licentios, imoral sau antisocial; 

o sa nu contina detalii defaimatoare, cuvinte sau simboluri care sunt jignitoare in general sau in mod 

direct pentru persoane de o anumita rasa, etnie, religie, orientare sexuala sau grup socio-economic; 

o sa nu contina amenintari catre nicio terta persoana, loc, afacere sau grup, sa nu lezeze intimitatea, 

dreptul la viata privata si/sau alte drepturi ale niciunei terte persoane, firme sau entitate si sa nu incalce 

in niciun alt mod legislatia si reglementarile aplicabile; 

o sa nu contina referiri sau imagini cu privire la marci inregistrate sau neinregistrare;  

o sa respecte tematica campaniei asa cum este descrisa in mecania promoției; 

o sa nu adica atingere imaginii Organizatorului, Agentiei sau Sportivului. 

 

4.5. Tragerea la sorti si validarea castigatorului 

http://www.instagram.com/horiatecau/
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4.5.1. Tragerea la sorti va avea loc in data de 02.06.2022, va fi efectuata de catre Agentie si se va face din toate inscrierile 

valide care au respectat tema campaniei.  Tragerea la sorti se va efectua printr-un sistem electronic de extragere securizat, 

mai exact, tragerea la sorti presupune folosirea unui program de calculator cu distribuire si extragere aleatorie, care va 

selecta castigatorul si rezervele dintr-o baza de date ce contine inscrierile valide din cadrul campaniei. Tragerea la sorti se 

va face pe baza de ID de identificare, fara a se extrage date personale din platforma Instagram.   

4.5.2. In cadrul tragerii la sorti, se vor desemna cinci potențiali câștigatori împreuna cu 5 rezerve. 

4.5.3. Ulterior desemnarii potentialilor castigatorilor, Organizatorul, cu sprijinul Agentiei, va proceda la validarea acestora, 

ocazie cu care se va verifica indeplinirea conditiilor privind inscrierea in campanie, precum si respectarea tuturor 

dispozitiilor prezentului Regulament. Organizatorul va avea drepturi depline asupra procesului de validare. Decizia acestuia 

privind castigatorii validati va fi considerata definitiva. 

4.5.4. Participantii care au fost desemnati potentiali castigatori vor fi anuntati in termen de 2 zile lucratoare de la data 

validării lor printr-un insta-story pe pagina de Instagram a Sportivului. Acestia vor fi tagged(etichetati) in respectivul 

continut.  

4.5.5. Potentialii câștigători vor avea la dispozitie o zi lucratoare de la momentul tag (etichetare) sa isi trimita datele de 

contact prin mesaj privat către pagina de IG https://www.instagram.com/mastercardromania/.  

Dupa transmiterea informatiilor solicitate prin mesaj privat, prin intermediul paginii de Instagram Mastercard Romania, 

castigatorii va fi contactati de către Agenție pentru confirmarea datelor si validarea premiului.  

4.5.6. Daca un premiu nu se acorda ca urmare a neindeplinirii de catre Participant a uneia sau a mai multor conditii de 

validare, Organizatorul va desemna drept castigator, sub rezerva indeplinirii tuturor conditiilor prevazute de prezentul 

Regulament, prima rezerva in ordinea desemnarii acestora. Daca nici aceasta nu indeplineste conditiile necesare, se vor 

avea in vedere, celelalte rezerve, in ordinea desemnarii acestora si se va relua procesul de notificare si validare descris 

anterior. Daca nici rezervele nu sunt validate, premiul si nu se acorda si va ramane in proprietatea Organizatorului. 

Conditiile de validare a rezervelor sunt aceleasi ca si in cazul Participantilor desemnati initial. 

4.6. Nici Organizatorul si nici Agentia nu pot fi facuti raspunzatori pentru documentele/datele trimise de Participant pentru 

validare care nu ajung la Organizator/ Agentie. 

4.7. Nici Organizatorul si nici Agentia nu pot fi facuti responsabili pentru cazul in care un Participant nu poate fi contactat 

din cauze neimputabile acestora (de ex. fara a se limita la: nr de telefon invalid/ incorect/ incomplet, adresa de e-mail 

incorecta/ incompleta etc). 

4.8. Organizatorul isi rezerva dreptul de a nu acorda premiile daca Participantii desemnati castigatori nu indeplinesc 

conditiile de validare sau in cazul in care nu sunt suficiente inscrieri in Campanie.  

4.9. Organizatorul nu va avea nicio obligatie in cazul in care termenele precizate anterior vor fi depasite din orice motiv. 

4.10. Organizatorul isi rezerva dreptul de a descalifica orice inscriere ce nu indeplineste conditiile prevazute in prezentul 

Regulament oficial si urmare a inscrierii in campanie si poate refuza participarea unui comentariu pe motiv de 

neconcordanta cu tema campaniei sau incercarea de fraudare a campaniei.  

4.11. Fiecare participant are dreptul la o singura inscriere/activare, pe baza ID-ului unic de Instagram. In cazul inscrierii 

prin mai multe postari, doar prima/primul dintre ele va fi folosit in desemnarea castigatorilor.  

4.12. Participantul este unic responsabil asupra oricaror consecinte directe sau indirecte ce pot aparea ca urmare a 

inscrierii mesajelor in aceasta campanie.  

4.13. Un participant poate castiga maximum un premiu pe durata intregii campanii. 

4.14. Participantii sunt de acord si se angajeaza sa nu recurga la paginile www.instagram.com/horiatecau/ și 

https://www.instagram.com/mastercardromania/pentru a instiga la activitati ilegale, imorale, contrare ordinii publice sau 

bunelor moravuri. In acelasi timp, participantii sunt de acord si se angajeaza sa nu furnizeze informatii care ar putea sprijini 

activitati ilegale, imorale, contrare ordinii publice sau bunelor moravuri.  

 

4.15. Intrarea in posesia premiilor   

4.15.1.Intrarea in posesia premiului de către câștigător se va face electronic. Castigatorii vor primi premiile la adresa de 

email comunicata reprezentantilor Agentiei in momentul validarii.  

https://www.instagram.com/mastercardromania/
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4.15.2. Orice eroare si/sau omisiune cu privire la datele personale furnizate Organizatorului nu atrage raspunderea 

acestuia, acuratetea datelor de contact furnizate de participanti fiind in responsabilitatea exclusiva a acestora. 

Organizatorul nu este responsabil nici in cazul in care un Participant desemnat castigator nu poate fi contactat din cauza 

adresei de email sau numarului de telefon incorecte/incomplete. 

4.15.3. Anuntarea Castigatorilor se va realiza prin publicarea numelor acestora pe pagina 

https://www.instagram.com/mastercardromania/, in termen de maxim 5  zile lucratoare de la data validarii finale a 

acestuia.  

 

Art. 5– Premiile campaniei 

5.1. In cadrul campaniei pot fi acordate, conform mecanismului descris la Art. 4 urmatoarele premii:  

 

- Se acorda 5 premii, fiecare constand in o invitatie dubla la meciul demonstrativ de retragere a lui Horia Tecău, ce va 

avea loc in data de 10 iunie, la BT Arena din Cluj-Napoca, Strada Uzinei Electrice, Cluj-Napoca 400375. Programul 

evenimentului, precum și ora exactă a meciului demonstrativ se vor comunica public pe website-ul oficial al evenimentului 

https://www.sportsfestival.com/  

 

Valoarea individuala a unui premiu (invitatie dubla) este de este de 190 lei (TVA inclus) 

Valoarea totala a premiilor acestei campanii este de 950 lei (TVA inclus). 

5.2. Premiul constand in o invitatie dubla, permite accesul gratuit pe locuri conform descrierii de pe invitatii, la meciul 

demonstrativ de retragere a lui Horia Tecău ce va avea loc in data de 10 iunie, la BT Arena din Cluj-Napoca, de pe Strada 

Uzinei Electrice, Cluj-Napoca 400375 pentru două persoane. Regulile de acces la eveniment sunt comunicate de 

organizatorul evenimentului la adresa https://www.sportsfestival.com/  

 

5.3. Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru calitatea sau viciile ascunse ale premiilor acordate in cadrul 

campaniei. 

 

5.4. Daca Organizatorul nu decide in mod expres altfel, niciunul dintre premiile campaniei nu poate fi inlocuit cu 

contravaloarea in bani a acestuia, cu un alt bun sau serviciu si nici nu poate face obiectul unei instrainari.  

 

5.5. Castigatorul acestei Campanii nu are posibilitatea de a primi contravaloarea in bani a premiului sau schimbarea 

acestuia cu alte bunuri si nici sa solicite schimbarea parametrilor/caracteristicilor premiului. 

 

Art. 6 - Litigiile si legea aplicabila 

6.1. 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 competente material, de la sediul 

Organizatorului. 

 

6.2. Eventualele reclamatii legate de derularea Campaniei se vor putea trimite pe urmatoarea adresa: 

mastercardcampaign@mccann.com, in termen de maximum 2 (doua) saptamani de la data publicarea castigatorului. Dupa 

aceasta data, Organizatorul nu va mai lua in consideratie nicio contestatie. 

 

Art.7 - Angajamente, Confidentialitatea Datelor 

7.1. Prin inscrierea in campanie, participantii sunt de acord si se obliga sa respecte prevederile imperative ale prezentului 

Regulament. 

 

https://www.instagram.com/mastercardromania/
https://www.sportsfestival.com/
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7.2. Organizatorul  se obliga sa respecte prevederile Regulamentului GDPR, precum si orice alte dispozitii referitoare la 

protectia datelor cu caracter personal. Informatii cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal se vor regasi in 

Anexa 1 a prezentului Regulament.  

 

Art. 8 Responsabilitate 

8.1. Organizatorul si partenerii acestuia sunt indreptatiti sa ia toate masurile necesare in caz de tentative de frauda a 

mecanismului Campaniei, abuz sau orice alte tentative frauduloase care ar putea afecta imaginea companiilor implicate.  

 

8.2. Organizatorul si partile implicate in aceasta Campanie nu isi asuma raspunderea pentru datele nelivrate datorita 

defectiunilor sau supraincarcarii retelelor operatorilor de Internet sau ca urmare a functionarii deficitare ori nefunctionarii 

aplicatiilor utilizate de participanti (soft si/sau hardware).  

 

8.3. Organizatorul si partile implicate in aceasta Campanie nu isi asuma raspunderea pentru situatiile in care anumiti 

participanti sunt in incapacitate de a accesa partial sau integral platforma Instagram, daca aceasta incapacitate se 

datoreaza unor circumstante aflate in afara controlului pe care Organizatorul il poate in mod rezonabil exercita. Aceste 

circumstante se pot datora: informatiilor eronate, incomplete, transmise cu intreruperi, transmise cu intarziere sau 

deformate in orice alt mod, in urma actiunilor utilizatorilor, a functionarii echipamentelor de calcul ale acestora, aplicatiilor 

acestora sau altor echipamente tehnice folosite in accesarea aplicatiei. Aceste circumstante se pot datora, de asemenea, 

dificultatilor tehnice care pot afecta functionarea conexiunilor Internet si/sau a echipamentelor de calcul si/sau a 

aplicatiilor furnizorului de Internet. Aceste circumstante se mai pot datora: unor deteriorari sau defecte cu efect potential 

asupra echipamentelor de calcul, aplicatiilor si/sau datelor stocate ale participantilor sau ale unor terti, in urma accesarii 

aplicatiei.  

 

8.4. Organizatorul si partile implicate in aceasta Campanie nu isi asuma raspunderea pentru pierderea de catre participant 

a datelor de logare, blocarea adresei de email a participantului sau alte defectiuni;  

 

8.5. Organizatorii nu isi asuma responsabilitatea pentru erori cauzate de folosirea incorecta a computerului 

personal/tableta/telefon de catre participant (intreruperea sursei electrice a computerului, erori date de sistemul de 

operare instalat pe computer, erori date de virusarea sistemului de operare al computerului, erori date de folosirea cu rea 

vointa a tehnologiei de catre participant in scopul de a manipula rezultatele campaniei).  

 

8.6. Organizatorul are dreptul de a descalifica orice participant care nu respecta regulile impuse prin prezentul document 

sau in privinta caruia exista dovezi de comportament incorect sau de sabotaj de orice tip la adresa aplicatiei. Participantii 

se obliga, de asemenea, sa puna la dispozitia organizatorului toate datele de contact relevante (numele, prenumele, adresa 

si numarul de telefon mobil). 

 

8.7. Organizatorul nu își asumă răspunderea pentru: 

- eventualele dispute legate de dreptul de proprietate asupra mesajelor postate de participanți  sau continutului acestora; 

- Erorile in datele furnizate de catre Participant. Acuratetea datelor de contact nu atrage raspunderea Organizatorului, 

fiind in responsabilitatea exclusiva a participantilor. Ca atare, Organizatorul nu are niciun fel de obligatie in cazul furnizarii 

de catre participanti a unor date eronate care au dus la imposibilitatea identificarii castigatorului sau inmanarii premiului; 

- Imposibilitatea castigatorilor de a intra in posesia premiilor din motive independente de Organizator;  

- Cazurile in care castigatorul nu respecta conditiile de validare detaliate in prezentul Regulament Oficial; 

- Organizatorul nu va fi raspunzator pentru niciunul dintre prejudiciile ce ar putea fi suferite de catre castigator in legatura 

cu premiile castigate, indiferent de natura acestor prejudicii, cu exceptia situatiilor expres prevazute de lege si care ar 

institui o astfel de raspundere. În mod special, Organizatorul nu își asumă nicio răspundere cu privire la utilizarea efectivă 

a premiului. Organizatorul nu este raspunzator pentru calitatea premiilor si nu acorda garantie privind termenul de utilizare 

sau functionarea premiilor acordate. 
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Art. 9 - Incetarea / Intreruperea campaniei.  Forta majora 

9.1. Prezenta Campanie poate inceta numai in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora*, inclusiv in cazul 

imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a o continua.  

*Forta Majora, convenita ca fiind evenimentul imprevizibil si de neinlaturat, petrecut dupa intrarea in vigoare a prezentului 

Regulament Oficial si care impiedica partea sau partile sa-si indeplineasca obligatiile contractuale, exonereaza de 

raspundere partea care o invoca, pe durata de existenta a cazului de Forta Majora, confirmat de Camera de Comert si 

Industrie a Romaniei. 

Daca o situatie de forta majora, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa, impiedica 

sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului Oficial si continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de 

raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau 

intarziata, conform art. 1634 Codul Civil. In cazul in care invoca forta majora, Organizatorul este obligat sa comunice 

existenta acestuia participantilor la Campanie, in termen de 5 (cinci) zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora. 

 

Art. 10. Taxe si impozite 

10.1. Organizatorul se obliga sa calculeze, sa retina, sa declare si sa vireze catre bugetul de stat, impozitul datorat pentru 

premiile acordate castigatorilor, in conformitate cu prevederile Codului Fiscal, Titlul IV Impozitul pe Venit, Cap.VIII.Venituri 

din premii si din jocuri de noroc, daca este cazul. 

 

10.2. Participantilor la Campanie nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli directe sau indirecte suplimentare, cu exceptia 

cheltuielilor normale de desfasurare a Campaniei (contravaloarea accesului la Internet pentru inscrierea in Campanie, de 

exemplu). 
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Anexa A la REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PUBLICITARE MASTERCARD 

„Concurs meci de retragere Horia Tecau la Sports Festival” 

Perioada Campaniei: 30 mai 2022 – 1 iunie 2022 

         PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

 

Mastercard Europe SA, afiliații săi și alte entități din grupul de companii Mastercard („Mastercard”, „noi”, 

„nouă”, sau „al nostru/a noastră/ai noștri/ale noastre”) respectă confidențialitatea dvs. 

Prezenta Notificare privind Confidențialitatea se aplică prelucrării Informațiilor Personale colectate în 

contextul campaniei Mastercard „Plateste cu cardul Mastercard in statiile OMV si poti castiga bilete la 

Electric Castle” („Campania”). Prezenta Notificare privind Confidențialitatea nu acoperă colectarea și 

utilizarea Informațiilor dvs. Personale de către Mastercard în contextul altor campanii și programe, de 

către terți pe alte site-uri web marca Mastercard, de către emitenții de carduri Mastercard (de exemplu, 

banca dvs.) sau orice alte informații sau de comunicații care pot face referire la Mastercard în afara 

Campaniei. 

Prezenta Notificare privind Confidențialitatea descrie tipurile de Informații Personale pe care le colectăm 

în legătură cu Campania, scopurile pentru care colectăm Informațiile Personale, celelalte părți cu care le 

putem prelucra/partaja și măsurile pe care le luăm pentru a proteja securitatea datelor. De asemenea, vă 

informează cu privire la drepturile și opțiunile dvs. legate de Informațiile dvs. Personale și modul în care 

ne puteți contacta pentru a vă actualiza informațiile de contact sau pentru a obține răspunsuri la 

întrebările pe care le puteți avea cu privire la practicile noastre de confidențialitate. 

 

Participarea dvs. la Campanie face obiectul prezentei Notificări privind Confidențialitatea și Termenilor și 

condițiilor noastre. Pentru mai multe informații privind practicile de confidențialitate ale Mastercard, vă 

rugăm să vizitați Notificarea Globală privind Confidențialitatea a Mastercard la adresa 

https://www.mastercard.ro/ro-ro/despre-mastercard/ce-facem/confidentialitate.html  

 

1. Informații personale pe care le putem colecta 

2. Modul si scopul în care putem utiliza informațiile dvs. Personale 

3. Modul în care putem partaja informațiile dvs. personale /Imputerniciti / Destinatari 

4. Drepturile și alegerile dvs  

5. Modul in care protejam informatiile dumneavoastra personale 

https://www.mastercard.ro/ro-ro/despre-mastercard/ce-facem/confidentialitate.html
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6. Transferuri de date 

7. Actualizari la prezentare notificare privind confidentialitatea 

8. Modul in care ne puteti contacta 

 

1. Informații personale pe care le putem colecta 

Putem colecta următoarele Informații Personale:   

1. In scopul inregistrarii in campanie 

Numele participantului pe Instagram și ID-ul profilului sau 

2. In scopul extragerii castigatorilor 

Nu se colecteaza  

3. In scopul validarii castigatorilor 

Nume si prenume 

Data nasterii 

Numar de telefon 

4. In scopul predarii premiilor (doar pentru castigatori) 

Adresa de email 

5. In scopul indeplinirii obligatiilor fiscale 

Nu se colecteaza, premiile nu depasesc valoarea de 600 de lei 

6. In scopul anuntarii castigatorilor pe pagina   de Instagram a Mastercard Romania: 

https://www.instagram.com/mastercardromania/  

Numele participantului pe Instagram 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.instagram.com/mastercardromania/
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Afla mai multe: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In sensul prezentei Notificări privind Confidențialitatea, „Informații Personale” înseamnă orice informație referitoare 

la o persoană fizică identificată sau identificabilă. În legătură cu Campania, obținem Informații Personale referitoare la 

dvs. din diverse surse descrise mai jos. 

Dacă este cazul, indicăm dacă și de ce trebuie să ne furnizați Informațiile dvs. Personale, precum și consecințele 

nefurnizării acestora. Dacă nu furnizați Informații Personale atunci când vi se solicită, este posibil să nu puteți beneficia 

de Campanie, în cazul în care aceste informații sunt necesare pentru a vă furniza accesul, pentru a intra in posesia 

eventualelor premii sau dacă suntem obligați din punct de vedere juridic să le colectăm. 

a. Informații Personale furnizate de dvs.  

În legătură cu Campania, vă solicităm să furnizați anumite Informații Personale, cum ar fi:  

Nume si prenume (doar pentru castigatori) 

Data nasterii (doar pentru castigatori) 

Adresa de email (se va solicita tuturor castigatorilor in vederea trimiterii premiilor)   

 

b. Informații Personale obținute din interacțiunea dvs. cu site-ul www.instagram.com  

 Numele si ID-ul contului personal de Instagram 

Putem colecta anumite informații prin mijloace automate, cum ar fi module cookie și tehnologii similare. Aceste 

informații pot include adresa dvs. IP, adresa dvs. MAC, codul dispozitivului dvs., informații despre rețeaua dvs., 

informații despre acțiunile efectuate pe site-ul nostru, date și ora acțiunilor și alte tehnologii de urmărire mobilă. 

Utilizăm aceste informații pentru a îmbunătăți Campania, evaluând numărul de utilizatori care accesează sau 

utilizează serviciul nostru, ce conținut, produse și caracteristici ale serviciului nostru îi interesează mai mult pe 

vizitatori, ce tipuri de oferte doresc clienții noștri și cum funcționează serviciul nostru un punct de vedere tehnic. 

Pentru mai multe informații privind utilizarea modulelor cookie, consultați Instrumentul nostru aferent 

Consimțământului privind modulele cookie in coltul din dreapta jos a site-ului (casuta Administrare cookies). 
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2. Modul si scopul în care putem utiliza informațiile dvs. Personale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aflati mai multe: 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Modul în care putem partaja informațiile dvs. personale /Imputerniciti / Destinatari 

 

 

 

 

Putem utiliza Informațiile dvs. Personale in vederea indeplinirii scopurilor de mai jos: 

 

1. Inregistrarii in campanie 

2. Indeplinirii obligatiilor fiscale  

3. Extragerii castigatorilor 

4. Predarii premiilor, contactarii castigatorilor  

5. Anuntarii castigatorilor pe pagina https://www.instagram.com/mastercardromania/ 

 

Putem utiliza Informațiile Personale pe care le obținem cu privire la dvs. pentru: 

1. Punerea Campaniei ,, Concurs meci de retragere Horia Tecau la Sports Festival” la dispoziția 

dvs. și comunicarea cu dvs., inclusiv desemnarea câștigătorilor, contactarea câștigătorilor, 

anunțarea numelor pe https://www.instagram.com/mastercardromania/ 

2. Punerea în aplicare a Termenilor și Condițiilor noastre 

 

 

Putem utiliza Informațiile Personale pe care le obținem cu privire la dvs. pentru: 

 

Punerea Campaniei  „Concurs meci de retragere Horia Tecau la Sports Festival” la dispoziția dvs. și comunicarea cu 

dvs., inclusiv desemnarea câștigătorilor, contactarea câștigătorilor, anunțarea numelor pe 

https://www.instagram.com/mastercardromania/.  

Punerea în aplicare a Termenilor și Condițiilor noastre 

 

Vom prelucra Informațiile dvs. Personale doar în scopurile de mai sus, atunci când avem un temei juridic valabil pentru 

prelucrare, inclusiv în cazul în care:  

V-ați acordat consimțământul cu privire la utilizarea Informațiilor dvs. Personale. De exemplu, putem căuta să vă 

obținem consimțământul pentru utilizarea de către noi a modulelor cookie sau a tehnologiilor similare, pentru a vă 

transmite comunicări de marketing sau pentru a prelucra Informațiile Personale considerate sensibile în conformitate 

cu legislația în vigoare.  

Avem nevoie de Informațiile dvs. Personale pentru a vă oferi produse și servicii sau pentru a răspunde solicitărilor 

dumneavoastră, asadar interesul dvs legitim. 

Prelucrarea este necesară pentru respectarea unei obligații legale, cum ar fi prevenirea și monitorizarea fraudelor în 

cadrul tranzacțiilor de plată sau indeplinirea obligatiilor fiscale sau a celor privind arhivarea. 

Noi, sau o terță parte, avem un interes legitim cu privire la utilizarea Informațiilor dvs. Personale, cum ar fi asigurarea 

și îmbunătățirea siguranței, securității și a performanței produselor și serviciilor noastre, protecția împotriva fraudelor 

și prevenirea acestora, anonimizarea Informațiilor Personale și efectuarea analizelor de date. 

 

 

 

Putem partaja Informații Personale cu:  

 

• Sediul central al companiei Mastercard din S.U.A., afiliații noștri și alte entități din cadrul 

grupului de companii Mastercard.  

• Furnizorii de servicii care acționează în numele nostru: B.V. McCann-Erickson S.R.L 

• Terțe părți în cazul vânzării sau transferului activității sau activelor noastre 

 

 

 

 

https://www.instagram.com/mastercardromania/
https://www.instagram.com/mastercardromania/
https://www.instagram.com/mastercardromania/
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 Afla mai multe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Drepturile și alegerile dvs. 

 

 

 

 

Nu partajăm dreptul și nu dezvăluim în niciun alt fel Informațiile Personale pe care le colectăm cu privire la dvs., cu 

excepția celor descrise în prezenta Notificare privind Confidențialitatea sau dezvăluite în alt mod la momentul colectării 

datelor.  

Putem partaja Informațiile Personale pe care le colectăm cu sediul nostru și cu afiliații, inclusiv cu Mastercard 

International. 

Putem partaja Informațiile Personale pe care le colectăm cu B.V. McCann-Erickson S.R.L si MRM Parteneri SRL. pentru 

urmatoarele scopuri: Indeplinirii obligatiilor fiscale , Extragerii castigatorilor, Predarii premiilor, contactarii 

castigatorilor, Anuntarii castigatorilor pe pagina https://www.instagram.com/mastercardromania/ 

De asemenea, putem partaja Informații Personale cu furnizorii noștri de servicii care oferă servicii în numele nostru și 

în legătură cu scopurile descrise în prezenta Notificare privind Confidențialitatea. Solicităm acestor furnizori de servicii, 

prin contract, să prelucreze Informațiile Personale doar în conformitate cu instrucțiunile noastre și, după cum este 

necesar, să efectueze servicii în numele nostru sau să respecte cerințele legale. De asemenea, le cerem să protejeze 

securitatea și confidențialitatea Informațiilor Personale pe care le prelucrează în numele nostru prin implementarea 

unor măsuri de securitate tehnice și organizaționale adecvate și a obligațiilor de confidențialitate care îi obligă din 

punct de vedere legal pe angajații care accesează Informațiile Personale.   

De asemenea, putem dezvălui date cu privire la dvs.: (i) în cazul în care suntem obligați să facem acest lucru prin lege 

sau în urma unui proces juridic, (ii) ca răspuns la o solicitare din partea unei instanțe, a autorităților de aplicare a legii 

sau a funcționarilor guvernamentali sau (iii) atunci când considerăm că divulgarea este necesară sau adecvată pentru 

a preveni vătămarea fizică sau pierderea financiară sau în legătură cu o investigație a unei activități frauduloase sau 

ilegale, suspectată sau reală. 

De asemenea, ne rezervăm dreptul de a transfera Informațiile Personale pe care le deținem cu privire la dvs. în cazul 

în care vindem sau cesionăm total sau parțial compania sau activele noastre. În cazul în care o astfel de vânzare sau 

cesiune va avea loc, vom depune eforturi rezonabile pentru a îndruma cesionarul să utilizeze Informațiile Personale pe 

care ni le-ați furnizat într-o manieră conformă cu prezenta Notificare privind Confidențialitatea. 

 

 Sub rezerva legii aplicabile, aveți dreptul:  

 

• Să accesați Informațiile dvs. Personale, să le corectați, să le, să vă opuneți prelucrării 

acestora sau să solicitați ștergerea acestora. 

• Să primiți Informațiile Personale pe care ni le-ați furnizat pentru a le transmite altei 

companii.  

• Să vă retrageți orice consimțământ acordat.  

• Dacă este cazul, să depuneți o plângere la Autoritatea de Supraveghere. 

 

Dacă vă aflați în SEE sau în Elveția, puteți să vă exercitați drepturile prin intermediul portalului Datele mele 

al Mastercard: https://www.mastercard.ro/public/my-data/gdp-public/ro/personal-data-

request.html?locale=ro-ro&region=EUR. Puteți, de asemenea, să transmiteți o solicitare, așa cum este 

https://www.instagram.com/mastercardromania/
https://www.mastercard.ro/public/my-data/gdp-public/ro/personal-data-request.html?locale=ro-ro&region=EUR
https://www.mastercard.ro/public/my-data/gdp-public/ro/personal-data-request.html?locale=ro-ro&region=EUR
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Aflati mai multe: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Modul în care protejăm informațiile dvs. Personale 

 

 

Afla mai multe: 

 

 

Sub rezerva legii aplicabile, aveți dreptul:  

• Să solicitați și să primiți accesul la datele cu privire la Informațiile Personale pe care le menținem cu privire la 

dvs., să actualizați și să corectați inexactitățile din Informațiile Personale, să restricționați sau să vă opuneți 

prelucrării Informațiilor Personale, să solicitați ca informațiile să fie anonimizate sau să ștergeți informațiile, 

după caz, sau să v exercitați dreptul la portabilitatea datelor pentru a transfera cu ușurință informațiile către 

o altă companie. În plus, puteți avea dreptul să depuneți o plângere la o autoritate de supraveghere, inclusiv 

în țara dvs. de reședință, la locul de muncă sau în locul în care a avut loc un incident.  

 

• Să retrageți orice consimțământ pe care ni l-ați furnizat anterior cu privire la prelucrarea Informațiilor dvs. 

Personale, în orice moment și gratuit. Vom aplica preferințele dvs. începând din acel moment și acest lucru 

nu va afecta legalitatea prelucrării înainte de retragerea consimțământului dvs.  

Aceste drepturi pot fi limitate în anumite circumstanțe de cerințele legale locale. 

 

Dacă vă aflați în SEE sau în Elveția, puteți să vă exercitați drepturile prin intermediul portalului Datele mele al 

Mastercard: https://www.mastercard.ro/public/my-data/gdp-public/ro/personal-data-request.html?locale=ro-

ro&region=EUR. Puteți, de asemenea, să transmiteți o solicitare, așa cum este descrisă în secțiunea „Modul în care ne 

puteți contacta” . 

 

Menținem măsurile de siguranță adecvate pentru a vă proteja Informațiile Personale și le păstrăm doar 

pentru o perioadă limitată de timp. 

 

 

Menținem măsurile de siguranță administrative, tehnice și fizice adecvate pentru a proteja Informațiile Personale 

împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii accidentale, modificărilor neautorizate, dezvăluirii sau accesului 

neautorizat, utilizării incorecte și oricărei alte forme de prelucrare ilegală a Informațiilor Personale aflate în posesia 

noastră. Limităm accesul la Informațiile Personale cu privire la dvs. la acei angajați care trebuie să cunoască acele 

informații pentru a vă furniza produse sau servicii. 

De asemenea, luăm măsuri pentru a șterge Informațiile dvs. Personale sau pentru a le păstra într-o formă care nu 

permite identificarea dvs. atunci când aceste informații nu mai sunt necesare pentru scopurile în care le prelucrăm, în 

contextul Campaniei sau atunci când solicitați ștergerea acestora, cu excepția cazului în care suntem obligați prin lege 

să păstrăm informațiile pentru o perioadă mai lungă. Realizăm revizuiri periodice ale bazelor noastre de date și stabilim 

https://www.mastercard.ro/public/my-data/gdp-public/ro/personal-data-request.html?locale=ro-ro&region=EUR
https://www.mastercard.ro/public/my-data/gdp-public/ro/personal-data-request.html?locale=ro-ro&region=EUR


 
13/15 

 

 

 

 

 

 

 

6. Transferuri de date 

 

 

 

Afla mai multe: 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Actualizări la prezenta Notificare privind Confidențialitatea 

 

 

 
 
Afla mai multe: 
 
 
 
 
 

Putem transfera Informațiile dvs. Personale în afara SEE, inclusiv în Statele Unite, în conformitate cu Regulile 

noastre Corporative Obligatorii și cu alte mecanisme de transfer de date. 

 

Mastercard este o întreprindere globală. Putem transfera sau dezvălui Informațiile Personale pe care le colectăm cu 

privire la dvs. destinatarilor din alte țări decât țara dvs., inclusiv în Statele Unite, unde se află sediul nostru central 

global. Este posibil ca aceste țări să nu aibă aceleași legi privind protecția datelor ca țara în care ați furnizat inițial 

informațiile. Atunci când transferăm sau dezvăluim Informațiile dvs. Personale către alte țări, vom proteja acele 

informații conform descrierii din prezenta Notificare privind Confidențialitatea. 

Respectăm cerințele legale aplicabile care prevăd luarea măsurilor de siguranță adecvate pentru transferul 

Informațiilor Personale către alte țări decât țara în care vă aflați. În special, am stabilit și am implementat un set de 

Reguli Corporative Obligatorii („RCO”) care au fost recunoscute de autoritățile de protecție a datelor din cadrul SEE 

ca furnizând un nivel adecvat de protecție a Informațiilor Personale pe care le prelucrăm la nivel global. O copie a 

RCO noastre este disponibilă aici: https://www.mastercard.ro/content/dam/mccom/global/documents/mastercard-

bcrs.pdf. De asemenea, putem transfera Informații Personale către țările pentru care au fost emise decizii de 

adecvare, putem utiliza protecția contractuală pentru transferul Informațiilor Personale unor terțe părți, cum ar fi 

Clauzele Contractuale Standard ale Comisiei Europene. Puteți să ne contactați conform indicațiilor din secțiunea 

„Modul în care ne puteți contacta” de mai jos pentru a obține o copie a măsurilor de siguranță pe care le utilizăm 

pentru a transfera Informațiile Personale în afara SEE 
Prezenta Notificare privind Confidențialitatea poate fi actualizată periodic pentru a reflecta modificările 

din cadrul practicilor noastre de confidențialitate. 

Prezenta Notificare privind Confidențialitatea poate fi actualizată periodic pentru a reflecta modificările din cadrul 
practicilor noastre privind Informațiile Personale. Vă vom notifica cu privire la orice modificări semnificative aduse 
Notificării noastre privind Confidențialitatea și vom indica în partea de sus a notificării data celei mai recente actualizări. 
În cazul în care actualizăm prezenta Notificare privind Confidențialitatea, în anumite circumstanțe, vă putem solicita 
consimțământul 

 

https://www.mastercard.us/content/dam/mccom/global/documents/mastercard-bcrs-february-2017.pdf
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8. Modul în care ne puteți contacta 

 

 

 

 

 

Aflati mai multe: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pentru mai multe informații privind practicile de confidențialitate ale Mastercard în alte contexte, vă 

rugăm să vizitați Notificarea Globală privind Confidențialitatea disponibilă la adresa: 

https://www.mastercard.ro/ro-ro/despre-mastercard/ce-facem/confidentialitate.html      

   

Pentru toate celelalte solicitări privind cardul Mastercard și achiziția dvs., trebuie să contactați banca 

emitentă sau comerciantul participant. Mai multe informații cu privire modul de contactare a acestora 

pot fi găsite pe site-urile lor respective. 

 

 

 

Dacă vă aflați în SEE sau în Elveția, puteți transmite solicitarea dvs. de a vă exercita drepturile legate de 

Informațiile dvs. Personale prin intermediul portalului „Datele mele” al Mastercard: 

https://www.mastercard.ro/public/my-data/gdp-public/ro/personal-data-request.html?locale=ro-

ro&region=EUR ”.   

În caz contrar, ne puteți trimite un e-mail la adresa: privacyanddataprotection@mastercard.com  

Mastercard Europe SA este entitatea responsabilă pentru prelucrarea Informațiilor dvs. Personale. 

Dacă vă aflați în SEE sau în Elveția, puteți să vă exercitați drepturile cu ușurință prin intermediul portalului „Datele 

mele” al Mastercard: https://www.mastercard.ro/public/my-data/gdp-public/ro/personal-data-

request.html?locale=ro-ro&region=EUR ” .  Puteți transmite o solicitare de a vă exercita drepturile sau ne puteți 

adresa orice întrebări, comentarii sau plângeri referitoare la prezenta Notificare privind Confidențialitatea sau la 

practicile noastre de confidențialitate prin trimiterea prin e-mail la adresa 

privacyanddataprotection@mastercard.com, sau ne puteți scrie la adresa: 

 

Responsabil cu Protecția Datelor  

Mastercard Europe SA 

Chaussée de Tervuren 198A 

B-1410 Waterloo 

Belgia 

 

https://www.mastercard.ro/ro-ro/despre-mastercard/ce-facem/confidentialitate.html
https://www.mastercard.ro/public/my-data/gdp-public/ro/personal-data-request.html?locale=ro-ro&region=EUR
https://www.mastercard.ro/public/my-data/gdp-public/ro/personal-data-request.html?locale=ro-ro&region=EUR
mailto:privacyanddataprotection@mastercard.com
https://www.mastercard.ro/public/my-data/gdp-public/ro/personal-data-request.html?locale=ro-ro&region=EUR
https://www.mastercard.ro/public/my-data/gdp-public/ro/personal-data-request.html?locale=ro-ro&region=EUR
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