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REGULAMENT 

 

PRIVIND ORGANIZAREA CONCURSULUI DIN CAMPANIA  

„Plăteşte cu cardul tau MasterCard sau Maestro! Cere bonul Fiscal şi noi te premiem!” 

1Mai – 31 DECEMBRIE 2015 

 

CAPITOLUL I 

DISPOZIŢII GENERALE 

 

 ART.1S.C. P.B.S. S.R.L. cu unic acţionar Asociaţia Naţională pentru Protecţia Consumatorilor 

şi Promovarea Programelor şi Strategiilor din România, denumită în continuare, pe scurt, 

A.N.P.C.P.P.S. ROMÂNIA InfoCons, cu sprijinul  MasterCard Europe, organizează şi administrează, pe 

întreg teritoriul ţării, concursul cu premii prin extrageri pur aleatorii în cadrul campaniei “Plăteşte cu 

cardul tau MasterCard sau Maestro! Cere bonul Fiscal şi noi te premiem!”, în conformitate cu 

prevederile Ordonanţei Guvernului nr.99/2000, Legea nr. 677/2001 privind prelucrarea datelor cu 

caracter personal.Pentru acest concurs,S.C. P.B.S. S.R.L. cu unic acţionarA.N.P.C.P.P.S. ROMÂNIA –

InfoCons organizează extrageri cu premii, rezultatele fiind comunicate consumatorilor prin 

intermediul mass media si mediilor prezentate la articolul 2. 

 Scopul acestei activităţi îl constituie realizarea de către A.N.P.C.P.P.S. ROMÂNIA–InfoCons a 

obiectivelor sale de interes stabilite prin Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi 

fundaţii aprobată prin Legea nr.246/2005, respectiv apărarea drepturilor şi intereselor legitime ale 

consumatorilor, membrii şi nemembrii ai asociaţiei şi încurajarea consumatorilor spre folosirea cu 

încredere a cardurilor de plată în magazinele ce deţin terminale de acceptare la plată ale 

acestoraprecum si a efectuarii platii cu cardul a cumparaturilor online. 

 ART. 2 Participarea la campania de educare si informare cu privire la conştientizarea 

cetăţenilor în ceeace priveşte plata cu cardul, solicitarea bonului fiscal pentru un produs 

sigur,“Plăteşte cu cardul MasterCard sau Maestro! Cere bonul Fiscal şi noi te premiem!” presupune 
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cunoaşterea şi acceptarea fără rezerve a tuturor prevederilor prezentului Regulament, care 

stipulează modul de organizare a concursului. 

 Prezentul Regulament poate fi consultat la sediul Secretariatului General alS.C. P.B.S. S.R.L. cu 

unic acţionar A.N.P.C.P.P.S. ROMÂNIA-InfoCons, pe site-

urilewww.platestecucardul.roşiwww.mastercard.ro/promotiisau la Infoline 0219615si 0212070088, 

numerecu tarif normal în reţeauaTelekom,accesibile de lunipânăvineri în intervalul orar 09:00-18:00. 

 Campania se desfăşoară în perioada 1 mai 2015, ora 00:00 – 31 decembrie2015, ora 23:59, pe 

teritoriul României.Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica programul de derulare al 

Campaniei “Plăteşte cu cardul MasterCard sau Maestro! Cere bonul Fiscal şi noi te premiem!”sau de 

a întrerupe oricând desfăşurarea acestuia, fără drept de despăgubiri, orice modificare fiind anunţată 

prin intermediul unui Act Adiţional care poate fi consultat pe site-

urilewww.platestecucardul.ro,www.mastercard.ro/promotii sau la Infoline 0219615 si 

0212070088,numere cu tarif normal în reţeauaTelekom,acesibile de luni-vineri în intervalul orar 

09:00-18:00. 

 ART. 3 Concursul organizat de S.C. P.B.S. S.R.L. cu unic acţionarA.N.P.C.P.P.S. ROMÂNIA-

InfoCons, cu sprijinul MasterCard,se bazează pe proceduri de atribuire a unor câştiguri de orice fel, în 

funcţie de rezultatele pur aleatorii ale unor evenimente ce constau in extrageri de numere, indiferent 

de procedurile şi caracteristicile mijloacelor utilizate pentru efectuarea extragerilor (urne, cupe, roţi 

şi altele asemenea mijloace) care nu se desfăşoară în prezenţa jucătorilor. 

 ART. 4 Varianta caştigătoare a extragerii este valabilă pentru toţi participanţii la extragerea 

respectivă. 

 Extragerile şi omologarea câştigurilor se fac de către comisia constituita în acest scop. 

 Compartimentele A.N.P.C.P.P.S. ROMÂNIA–InfoConsînsărcinate cu aplicarea dispoziţiilor 

regulamentare ale concursului “Plăteşte cu cardul MasterCard sau Maestro! Cere bonul Fiscal şi noi 

te premiem!” au responsabilitatea de a controla conformitatea tuturor operaţiilor şi de a veghea la 

respectarea legislaţiei şi reglementărilor în vigoare, precum şi a dispoziţiilor prezentului Regulament. 
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CAPITOLUL II 

CONDIŢIILE DE PARTICIPARE 

 ART. 6 Campania  de educare si informare cu privire la conştientizarea cetăţenilor în ceea ce 

priveşte plata cu cardul, solicitarea bonului fiscal pentru un produs sigur este deschisă tuturor 

persoanelor fizice (cu vârsta de minim 18 ani), având domiciliul/reşedinţa în România, deţinători 

(titulari) de carduri de carduri prepaid (preplatite), de debit sau credit, MasterCard sau Maestro emise 

in Romania de Institutiile Emitentecare se regasesc in Anexa 1 a prezentului Regulament, cu excepţia 

angajaţilor MasterCard Europe sprl, ai A.N.P.C.P.P.S.-InfoCons, ai BV McCannErickson S.R.L, a 

celorlalte agentii implicate in implementarea acestei Campanii, precum şi a rudelor de gradul I (copii 

şi părinţi) şi soţului/soţiei celor menţionaţi mai sus. 

 ART. 7La concursul organizat de cătreA.N.P.C.P.P.S. ROMÂNIA–InfoCons  participă toate 

persoanele ce deţin un card de plată, emis sub marca „MasterCard” şi „Maestro” de Instituţiile 

Emitente din România, menţionate în Anexa 1 a prezentului Regulament şi care efectuează plăţi pe 

teritoriul României. 

 

CAPITOLUL III 

PARTICIPAREA LA CONCURS 

ART. 8 Este interzisă participarea persoanelor aflate sub vârsta de 18 ani la momentul 

începerii concursuluidesfăşurat în cadrul Campaniei “Plăteşte cu cardul MasterCard sau Maestro! 

Cere bonul Fiscal şi noi te premiem!”. 

Art. 9. Pentru a participa la aceasta Campanie, Organizatorul va aloca un punctaj, dupa cum urmează:  

o pentru 1 tranzacţie realizată prin intermediul chip-ului existent pe card, a benzii 
magnetice sauonline şi care îndeplineşte cumulativ condiţiile enumerate mai jos, se va 
acorda 1 punct; 

� fiecare tranzacţie de acest tip ce indeplineşte cumulativ condiţiile precizate la 
art. 10.1, 10.2, 10.3, 10.4 si 10.5 reprezintă o înscriere în promoţie, deci o 
şansă în tragerea la sorţi. Mai multe tranzacţii prin intermediul cardului implică 
mai multe şanse de câştig. 
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o pentru 1 tranzacţie realizată în mod contactless care îndeplineşte cumulativ condiţiile 
enumerate mai jos, se vor acorda 2 puncte; 

� fiecare tranzacţie de acest tip ce indeplineşte cumulativ art. 10.1, 10.2, 10.3, 
10.4 si 10.5 reprezintă 2 înscrieri în promoţie, deci 2 şanse în tragerea la sorţi. 
Mai multe tranzacţii efectuate în mod contactless implică mai multe şanse de 
câştig. 

Condiţii de eligibilitate ale tranzacţiilor: 

ART. 10.1. să fie efectuată cu succes prin intermediul unui card de plată emis sub marca MasterCard 
sau Maestro; 

ART 10.2 să fie efectuată într-o locaţie comercială, la punctul de vânzare fizic sau electronic, pe 
teritoriul României, care să permită o astfel de modalitate de plată; 

ART 10.3 să reprezinte contravaloarea plăţii unui bun sau serviciu, aceasta nefiind condiţionată de un 
anumit plafon valoric minim sau maxim, realizată la punctul de vânzare fizic sau electronic (magazin 
online) al unui comerciant de pe teritorul României; 

ART 10.4 să fie efectuată de către o persoană care să îndeplinească condiţiile de participare ale 
prezentului Regulament; 

ART 10.5 să fie realizată în perioada Campaniei menţionată la articolul 2 al prezentului Regulament. 

 

CAPITOLUL IV  

PREMIILE 

ART. 11Pentru a putea câştiga premiile oferite la această promoţie, participanţii trebuie să 
îndeplinească dispoziţiile şi condiţiile menţionate la Art.6,7,8 şi 10 cu toate subpunctele aferenteale 
prezentului Regulament, nerespectarea uneia dintre acestea (dispoziţii/condiţii) fiind sancţionată cu 
invalidarea. In cazul neprimirii de către Organizator a refuzului de accept al premiului acordat, se va 
considera că respectivul câştigător a acceptat tacit participarea la prezenta promoţie, condiţiile 
acesteia, precum şi premiul acordat.  

Organizatorul este obligat sa facă publice numele câştigătorilor, precum şi premiile câştigate de 
aceştia, prin intermediul site-urilor oficiale www.platestecucardul.rowww.mastercard.ro/promotii 
sau la sediul Secretariatului General al A.N.P.C.P.P.S. ROMÂNIA - INFOCONS. 

In cadrul promoţiei se vor acorda următoarele premii: 
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• Lunar  

o  300 premii în valoare unitară netă de 500 lei 

o 10 premii în valoare unitară netă de 5000 lei 

• Extrageri extraordinare 

o 2extrageri extraordinare, avand 3 premii fiecareîn valoare netă de 15000 lei 

o 1 extragere extraordinara, avand 6 premii fiecare in valoare neta de 15000 lei 

Valoarea taxelor aferente premiilor impozabile este urmatoarea: 

a) Pentru premiul de 5000 lei, valoarea taxelor este de 839 lei pentru fiecare premiu 

b) Pentru premiul de 15 000 lei, valoarea taxelor este de 2743 lei pentru fiecare premiu 

c) Premiul de 500 lei beneficiază de deductibilitate integralăa impozitului conform art. 75 si 77 

din Codul fiscal. 

Valoarea totală brută a premiilor este de1880 036lei, din care taxe 100 036lei. 
Contravaloarea tuturor premiilor şi contravaloarea impozitelor pe premiu sunt suportate de catre 
MasterCard Europe, debitate către părţile implicate prin intermediul Organizatorului. 
  
Organizatorul Campaniei nu este răspunzător de plata taxelor, impozitelor sau a altor obligaţii 

financiare legate de premiile oferite, cu excepţia impozitului pe premiu, aplicabil veniturilor 

individuale provenite din Campanie, impozit pe care Organizatorul Campaniei este obligat să îl 

calculeze, să îl reţină şi să îl transfere la bugetul de stat conform prevederilor Legii 571/2003 privind 

Codul Fiscal, art.75 si 77. 

 

ART. 12 Calendar extrageri generale 

Cel mai târziu în ziua de Joi a săptămânii menţionatăîn tabelul de extrageri aferentă fiecărei luni, se 

va organiza extragerea codurilor de autorizare câştigătoare.   

Codurile câştigătoare se vor extrage în următoarea ordine: 

- Primele 10 (zece) extrageri vor fi aferente premiului cu valoare comercială de 5000 lei 
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- Urmatoarele 300 (trei sute) extrageri vor fi aferente premiului cu valoare comercială de 500 lei 

In circumstanţe care nu depindde Organizator, acesta nu îşi asumă responsabilitatea respectării 
termenelor mai jos mentionate. 

Nr Crt 
Perioada de 

tranzactionare 
Extragerea  Castigatorilor 

1 01.05-31.05 18.06.2015 

2 01.06-30.06 23.07.2015 

3 01.07-31.07 20.08.2015 

4 01.08-31.08 24.09.2015 

5 01.09-30.09 22.10.2015 

6 01.10-31.10 19.11.2015 

7 01.11-30.11 17.12.2015 

8 01.12-31.12 21.01.2016 

 

ART. 13 Premiile perioadei de tranzacţionare mentionată la art.14 şi care nu au fost acceptate 

si revendicate de către consumatori în 30 de zile calendaristice de la validarea câştigătorilor vor fi în 

mod egal distribuite premiilor stabilite pentru fiecare dintre extragerile extraordinare. Valoarea se va 

adăuga prin actualizareavalorii premiului menţionat la articolul 11.   

ART. 14Calendar extrageri extraordinare: 

 

 

Nr. Crt. Luna Perioada de tranzacţionare  Final perioada de validare Dată Extrageri Extraordinare

1 Mai 01.05-31.05 19.07

2 Iunie 01.06-30.06 16.08

3 Iulie 01.07-31.07 13.09

4 August 01.08-31.08 18.10

5 Septembrie 01.09-30.09 15.11

6 Octombrie 01.10-31.10 13.12

7 Noiembrie 01.11-30.11 17.01

8 Decembrie 01.12-31.12 14.02

30.09 Extragerea de Toamnă

03.03.2016 - Extragerea de 

primăvară

22.12.2015 -   Extragerea 

specială de Craciun
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CAPITOLUL V 

PROCEDURILE DE CENTRALIZARE, VERIFICARE ŞISTOCARE A DATELORA.N.P.C.P.P.S. 

ROMÂNIA - INFOCONS 

Art. 15 Fiecăreitranzacţii realizată utilizând cardurile MasterCard sau Maestro, emise de una 

dintre Instituţiile Emitente mentionate în Anexa 1 a prezentului Regulament şi care respectă 

prevederile art. 6, 7, şi 10,ii se va aloca un cod ce va fi utilizat în vederea extragerii 

tranzacţiilorcâştigătoare în mod aleatoriu prin soluţia electronică. 

Art. 16 După extragerea tranzacţiilor câştigătoare,  Mediapost Hit Mail va livra Instituţiilor 

Emitentecare au tranzacţii câstigătoare lista codurilor extrase pentru identificarea câstigătorilor şi 

contactarea lor pentru a obţine acordul de contactare de către organizator pentru a le comunica 

posibilitatea de a încasa premiul. 

Ulterior, A.N.P.C.P.P.S. ROMÂNIA –InfoCons prin intermediulMediapost Hit Mail,va contacta 

câştigătorii în vederea informării acestora cu privire la obiectivele campaniei, cât şi despre modul de 

încasare a premiilor. 

Art. 17 In vederea realizării extragerilor periodice este necesară implementarea unei solutii IT 

de catre Mediapost Hit Mail, care pe lângă îndeplinirea cerinţelor funcţionale cu privire la fluxurile 

operaţionale la nivel de aplicaţie, trebuie să asigure securitatea necesară datelor stocate, respectiv a 

trasabilităţii operaţiunilor - de la importul de date, prelucrarea acestora, extragere, export date şi 

raportare. 

ART. 18 După efectuarea şi finalizarea extragerii aferentă lunii precedente, se declară şi se 

solicită automat procedura de închidere a extragerilor. 

În situaţia în care la închiderea extragerii apar probleme tehnice de natură a nu permite 

centralizarea datelor (lipsă curent electric, lipsă comunicaţie), seva acţiona pentru a se asigura 

verificarea informaţiilor. 

Art. 19 Datele centralizate se salvează electronic. 

Art. 20 Caracteristicile extragerilor şi activităţilor organizate, cu respectarea parametrilor 

legali, dacă aceştia nu sunt reglementaţi altfel prin lege, vor fi stabilite cu precizarea că suma acestor 

extrageri se va oferi în proporţie de 100% celor declaraţi câştigători. 
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CAPITOLUL VI 

REZULTATELE OFICIALE ALE EXTRAGERILOR 

 

ART. 21 Extragerile în urma Campaniei„Plăteşte cu cardul MasterCard sau Maestro!Cere 

bonul Fiscal şi noi te premiem!”se desfăşoară, de regulă, în sediul propriu Mediapost Hit Mail SA, în 

platouri de radio şi/sau televiziune sau în alte locaţii. 

ART. 22  Operaţiunile de extragere se pot efectua sub supravegherea şi conducerea Comisiei 

de Concurs formată dintr-un număr de 5 până la 15 reprezentanţi, în mod obligatoriu un număr 

IMPAR de reprezentanţi, ce fac parte, conform normei prezentate: 

1. 40% din membrii Comisiei vor face parte din corpul reprezentanţilor autorităţilor Statului 

Român - ai Ministerului Finanţelor Publice, Ministerului Administraţiei şi Internelor, 

Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, Autorităţii Naţionale de 

Administrare Fiscală, etc; 

2. 20% din membrii Comisiei vor face parte din corpul reprezentanţilor Centrelor 

Universitare şi Institutelor de Cercetare; 

3. 20% din membrii Comisiei vor face parte din corpul reprezentanţilor societăţii civile; 

4. 20% din membrii Comisiei vor face parte din corpul reprezentanţilor Patronatelor şi  

Asociaţiilor profesionale din România. 

 

Membrii Comisiei, denumită astfel în continuare, vor fi desemnaţi de autorităţile sus 

menţionate. La propunerea şi numirea membrilor Comisiei se va avea în vedere ca persoanele 

desemnate să nu se afle în situaţii de incompatibilitate în ceea ce priveşte atribuţiile pe care le vor 

îndeplini în această calitate. 

De asemenea, dacă locaţia la care se desfăşoară extragerile permite, la operaţiunile de 

extragere pot participa în calitate de observatori şi reprezentanţi din partea publicului, reprezentanţi 

acreditaţi ai presei scrise şi ai audiovizualului. 

Participarea publicului şi desemnarea reprezentanţilor acreditaţi ai mass-media se asigură 

după cum urmează: 
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a) persoanele care doresc să participe în calitate de observatori la procedura extragerilor se 

vor înscrie telefonic la numărul de telefon 0219615, numar cu tarif normal în reţeaua  

Telekom,disponibil de luni-vineri în întervalul 09:00-18:00,  pus la dispoziţia publicului prin S.C. P.B.S. 

S.R.L. cu unic acţionar A.N.P.C.P.P.S. ROMÂNIA-InfoConsşi pe site-ulwww.platestecucardul.ro. Din 

totalul persoanelor înscrise vor fi selectate, în ordinea înscrierii, un număr de persoane în limita 

locurilor disponibile; 

b) reprezentanţii presei şi ai audiovizualului vor fi selectaţi ca observatori în ordinea 

prezentării acreditărilor şi în limita spaţiului disponibil în locaţia în care se desfăşoară extragerile, 

astfel încat să nu fie perturbată desfăşurarea acestora. 

Compartimentul de specialitate din cadrul A.N.P.C.P.P.S. ROMÂNIA - InfoCons se va îngriji de 

transmiterea invitaţiilor de participare, în calitate de observatori la extrageri, către presa scrisă şi 

audiovizual cu 2 săptamâni înainte de eveniment. 

Aceştia vor trebui să confirme participarea până cu 1 saptămână înainte de eveniment. 

Locurile rămase libere vor fi redistribuite către jurnaliştii care şi-au depus acreditările după umplerea 

spaţiului disponibil. 

Compartimentul de specialitate din cadruA.N.P.C.P.P.S. Romaniasi partenerii săi vor colabora 

pentru a disemina corect şi pe o scară cât mai largă informaţia către mass media înainte şi după 

fiecare extragere. 

Extragerile vor avea loc chiar şi în situaţia în care numărul participanţilor observatori este 

inferior celui prevăzut în prezentul Regulament sau în situaţia în care nicio persoană nu s-a înscris 

pentru a fi observator. 

Membrii comisiei de extragere şi observatorii vor semna, la momentul accesului în spaţiul în 

care se va desfăşura extragerea, un document prin care se obligă să păstreze confidenţialitatea 

tuturor datelor şi informaţiilor de care iau cunostinţă de la acest moment şi pană la prezentarea 

publică a rezultatelor extragerii. 

Costurile aferente organizării şi desfăşurării extragerilor vor fi suportate de A.N.P.C.P.P.S. 

ROMÂNIA–InfoCons şi MasterCardEuropeprin colaborare. 

ART. 23 Rezultatele extragerilor se consemnează de către Comisia de extragere într-un proces 

verbal, întocmit într-un număr de exemplare egal cu numărul membrilor participanţi din Comisia de 
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extragere şi fiecare exemplar întocmit de fiecare membru al comisiei va fi semnat de toţi ceilalti 

membri ai comisiei prezenţi la tragere, toate exemplarele fiind apoi predate Preşedintelui Comisiei. 

Preşedintele Comisiei de extrageri are obligaţia să verifice dacă toate exemplarele proceselor 

verbale au acelaşi conţinut. 

În cazul constatării unor eventuale erori în procesele verbale, Preşedintele Comisiei va 

întreprinde demersurile necesare pentru remedierea acestora. Erorile comise nu pot constitui o bază 

pentru obţinerea de drepturi la câştiguri. 

Procesele verbale întocmite în conformitate cu aliniatul 1 din prezentul articol constituie 

documentele oficiale pentru stabilirea câştigătorilor. 

Rezultatele extragerilor sunt aduse la cunoştinţa participanţilor prin intermediul Instituţiilor 

Emitente ale cardurilor MasterCard sau Maestro,prin intermediul cărora s-au efectuat tranzacţiile 

câştigătoare si prin intermediul mediilor prezentate la articolul 2. 

S.C. P.B.S. S.R.L. cu unic acţionar A.N.P.C.P.P.S. ROMÂNIA-InfoConseste exonerată de orice 

răspundere şi nu va fi obligată la plată, sub niciun motiv, în cazul în care se constată erori în 

transmitere, publicare, afişare a rezultatelor extragerilor, faţă de rezultateleconsemnate în procesele 

verbale ale comisiilor respective. 

ART. 24 În situaţii de forţă majoră, A.N.P.C.P.P.S. ROMÂNIA -InfoCons îşi rezervă dreptul de a 

hotărî, după caz, fie decalarea orei sau datei extragerii, fie ora sau data efectuării atribuirii premiilor. 

Prin forţă majoră se înţelege starea generată de un eveniment imprevizibil ce se produce 

independent de voinţa celor ce îl invocă şi ale cărui consecinţe sunt de neînlăturat de către aceştia. 

Sunt considerate asemenea evenimente, dar fără a avea uncaracter limitativ, calamităţile 

naturale (inundaţii, cutremure, căderi masive de zapadă), incendiile, revoltele sociale (greve, 

revoluţii, război), avarii majore ale echipamentului central de prelucrare a datelor, restricţiile legale 

(interdicţii de circulaţie) şi orice eveniment ce este în afara controlului celui ce îl invocă. 
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CAPITOLUL VIII 

PLATA CÂŞTIGURILOR 

ART. 25 Plata câştigurilor se face prinordin de plată de către A.N.P.C.P.P.S. ROMÂNIA –

InfoCons, astfel: 

In contul IBAN aferent cardului MasterCard sau Maestro cu care s-a facut tranzacţia 

câştigătoare. 

In cazul în care din motive tehnice externe organizatorului, nu se poate face plata în contul 

IBAN aferent cardului MasterCard sau Maestro cu care s-a facut tranzacţia câştigătoare, atunci plata 

se va face în contul IBAN aferent unui alt card MasterCard sau Maestrodeţinut de câştigător. 

In cazul în care câştigătorul nu deţine niciun alt card MasterCard sau Maestro, acesta va primi 

banii într-un card prepaid emis sub sigla MasterCard sau Maestro, care nu va genera niciun cost 

suplimentar pentru castigator 

Pentru a intra în posesia premiului, câştigătorii nu vor efectua nicio altă plată suplimentară, 
indiferent de titlul acesteia (ex. Impozite aferente premiului conform art. 75 &77, taxe etc). Se va 
considera că punerea în posesie se efectueaza la momentul în care câştigătorul va semna un proces-
verbal de predare-primire a premiului care va fi trimis prin curier la adresa de corespondenţă pe care 
o vor indica câştigătorii. Predarea premiului poate fi un eveniment public. Participarea la această 
Campanie presupune acceptul câştigătorilor referitor la faptul că, în baza acordului lor expres liber 
exprimat, persoana lor (imaginea), numele, prenumele, localitatea în care domiciliază şi materialele 
foto, audio şi video înregistrate de Organizator pot fi făcute publice şi folosite pentru a face publică 
premierea şi asocia cu marca „InfoCons”,„MasterCard”, „Maestro”însă doar în legătură cu prezenta 
Campanie şi fără a prejudicia imaginea ori drepturile acestora. Cesiunea şi utilizarea de către 
Organizator a acestor imagini se va face fără niciun fel de plată suplimentara pentru câştigători. 
Câştigătorii premiilor vor semna o declaraţie scrisă (în acest sens cu ocazia semnării procesul-verbal 
de predare-primire a premiului, nefiind restricţionaţi în exprimarea acestui accept ori a refuzului în 
niciun fel, neexistând nicio condiţionare în validarea premiului sau intrării în posesia acestuia. 

In cazul tranzacţiilor efectuate de către persoanele fizice prin intermediul cardurilor ataşate unui cont 

deschis în numele unei persoane juridice, câştigătoare va fi numită o persoană fizică desemnată de 

către persoană juridică titulară a cardurilor prin o împuternicire/declaraţie expresă în acest sens, 

emisă de persoana juridică respectivă. Prin urmare, într-o asemenea situaţie, ulterior desemnării 

câştigătorilor, Organizatorul va contacta persoanele fizice care au calitatea de 
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reprezentanţi/imputerniciţi desemnaţi ai persoanelor juridice, în conformitate cu condiţiile de 

validitate de mai sus. 

ART. 26 Plata câştigurilor se face în termen de maxim 30 de zile calendaristice de la data 

extragerii respective. 

ART. 27 Plata câştigurilor poate fi suspendată A.N.P.C.P.P.S. ROMÂNIA -InfoConsnumai în baza 

unei ordonanţe, rezoluţii ori alt act emis de organele de cercetare penală sau în baza unei încheieri 

pronunţată de instanţa de judecată, înregistrată la sediul central al companiei.  

În aceste cazuri încetarea suspendării plăţii şi achitarea caştigurilor se face numai către 

persoana îndreptăţită să ceară plata în baza unei hotărâri judecătoreşti rămasă definitivă şi 

irevocabilă, ori a rezoluţiei dată de organul de cercetare penală rămasă definitivă. 

ART. 28 Calendar transfer din extrageri generale 

 

ART. 29 Calendar transfer premii din extragerile extraordinare 

 

 

 

 

 

Nr Crt Perioada Tranzactionare Extragerea Perioadă contactare câştigători
Perioadă transfer premii 

câştigători

1 01.05-31.05 18.06.2015 18.06-13.07 2015 13.07-19.07.2015

2 01.06-30.06 23.07.2015 23.07-10.08 2015 10.08-16.08.2015

3 01.07-31.07 20.08.2015  20.08-07.09 2015 07.09-13.09.2015

4 01.08-31.08 24.09.2015  24.09-12.10 2015 12.10-18.10.2015

5 01.09-30.09 22.10.2015  22.10-09.11 2015 09.11-15.11.2015

6 01.10-31.10 19.11.2015  19.11- 07.12 2015 07.12-13.12.2015

7 01.11-30.11 17.12.2015 17.12.2015-11.01.2016 11.01-17.01.2016

8 01.12-31.12 21.01.2016 21.01-08.02 2016 08.02-14.02.2016

Nr. Crt. Luna Perioada de tranzacţionare  Final perioada de validare Dată Extrageri Extraordinare Perioada Transfer Castigatori

1 Mai 01.05-31.05 19.07

2 Iunie 01.06-30.06 16.08

3 Iulie 01.07-31.07 13.09

4 August 01.08-31.08 18.10

5 Septembrie 01.09-30.09 15.11

6 Octombrie 01.10-31.10 13.12

7 Noiembrie 01.11-30.11 17.01

8 Decembrie 01.12-31.12 14.02

30.09 Extragerea de Toamnă

03.03.2016 - Extragerea de 

primăvară

22.12.2015 -   Extragerea 

specială de Craciun

30.10.2015

29.01.2016

29.04.2016
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CAPITOLUL IX 

DISPOZIŢII DIVERSE 

ART. 29A.N.P.C.P.P.S. ROMÂNIA - INFOCONS -InfoCons poate, oricând va considera necesar, 

introduce forme noi sau retrage oricare formă de concurs aflată în organizarea sa. 

ART. 30 Salariaţii A.N.P.C.P.P.S. ROMÂNIA - INFOCONS –InfoCons şi personalul autorizat sunt 

obligaţi să cunoască şi să aplice integral şi întocmai Regulamentul şi normele emise în aplicarea 

acestuia. 

Nerespectarea sau neaplicarea integrală şi întocmai a Regulamentului şi normelor respective 

atrage răspunderea disciplinară, materială, contravenţională sau penală, după caz. Orice neînţelegeri 

intervenite între participanţi şi persoanele de mai sus, nu sunt opozabile A.N.P.C.P.P.S. ROMÂNIA– 

InfoCons, ele privind direct şi exclusiv persoanele fizice în cauză, fară niciun fel de responsabilitate 

din partea A.N.P.C.P.P.S. ROMÂNIA - InfoCons. 

ART. 31 Plata câştigurilor se face numai persoanei titulară a carduluiprecum şi persoanelor 

desemnate conform art. 25. 

ART. 32 Vor răspunde, conform legii: 

a) cei care vor falsifica inscrisurile; 

b) cei care vor săvârşi orice alte fapte ilicite în legătură cu extragerile; 

c) cei care vor obţine sau vor încerca să obţină, prin orice fel demetode, plata unor caştiguri la 

care nu au dreptul, sau cei care vor înlesni asemenea fapte. 

ART. 33 Cand se constată cu probe concrete o tentativă de fraudă (pe circuitul operaţional de 

la participare pană la plata caştigurilor) sau orice altă neregulă, câştigătorul în cauză este anulat, iar 

vinovaţii de săvârşirea acestor fapte vor răspunde conform legii şi vor suporta eventualele 

despăgubiri materiale. 

ART. 34 Salariaţii S.C. P.B.S. S.R.L. cu unic acţionar A.N.P.C.P.P.S. ROMÂNIA-InfoConsşi 

personalul autorizat nu au dreptul de a face vreo derogare de la prezentul Regulament sau de la 

normele de aplicare. Orice derogări sau orice înţelegeri contrare prevederilor prezentului 

Regulament sau ale normelor de aplicare, intervenite între participanţi şi persoanele de mai sus, nu 

angajează A.N.P.C.P.P.S. ROMÂNIA-InfoConsprivind direct şi exclusiv persoanele fizice în cauză, fără 
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niciun fel de responsabilitate din partea S.C. P.B.S. S.R.L. cu unic acţionar A.N.P.C.P.P.S. ROMÂNIA –

InfoCons. 

ART. 35 Pentru asigurarea transparenţei concursului, A.N.P.C.P.P.S. ROMÂNIA -InfoConsva 

aduce la cunoştinţa publică datele privind numele şi/sau imaginea câştigătorilor, doar cu acordul scris 

al acestora. 

ART. 36A.N.P.C.P.P.S. ROMÂNIA–InfoCons împreună cu partenerul său MasterCard 

Europepoate face publicitate câştigurilor acordate şi câştigătorilor acestora prin mass-media, cu 

acordul participantului şi cu respectarea Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la 

prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările ulterioare. 

Datele personale puse la dispoziţia S.C. P.B.S. S.R.L. cu unic acţionar A.N.P.C.P.P.S. ROMÂNIA-
InfoConsprin participarea la Campania – “Plateste cu cardul! Cere Bonul Fiscal si noi te 
premiem!”sunt procesate de Organizator şi Partenerii săi doar cu scopul de a asigura îndeplinirea 
condiţiilor legale pentru acordarea premiului. Informaţiile aferente câştigătorilor premiilor vor fi 
păstrate timp de 3 ani, de zile conform prevederilor legale în vigoare. 

De asemenea, câştigătorii sunt informaţi pe această cale, că sunt obligaţi să transmită datele 
personale: Nume, Prenume, Adresa, Număr de telefon, CNP şi IBAN pentru a fi colectate în vederea 
predării, respectiv primirii premiului, precum şi pentru îndeplinirea obligaţiilor fiscale aferente. In 
cazul refuzului de a oferi datele cu caracter personal necesare, se va considera că respectivul 
câştigător a renunţat la premiu. 

Campania este deschisă tuturor persoanelor fizice (cu vârsta de minim 18 ani), având 
domiciliul/reşedinţa în România, deţinători (titulari) de carduri prepaid (preplatite) de debit sau 
credit, MasterCard sau Maestro emise de Instituţii din România, care se regăsesc în Anexa 1 a 
prezentului Regulament şi persoanelor juridice conform art. 25, cu excepţia persoanelor mentionate 
în articolul 6 al prezentului Regulament, cât şi a rudelor de gradul I (copii şi părinţi) şi soţului/soţiei 
celor menţionaţi mai sus. 

Organizatorul, deţinând număr de Operator de date cu caracter personal 34265 / 25.02.2015 se 

obligă, de asemenea, să respecte prevederile Legii nr. 677/2001 privind protecţia datelor personale. 

Ca atare, Organizatorul se angajează să păstreze confidenţialitatea datelor personale (Nume, 

Prenume, CNP, numar telefon, adresa) ale participanţilor/câştigătorilor la prezenta Campanie şi să le 

utilizeze conform prezentului Regulament Oficial şi legislaţiei în vigoare. Participantul la promoţie, în 

calitate de persoană vizată, are conform Legii 677/2001, următoarele drepturi:  
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a) dreptul la informare (art.12 din Legea 677/2001) – potrivit căruia persoana vizată are 

dreptul de a obţine informaţii cu privire la identitatea operatorului, a scopului în care se face 

prelucrarea datelor, precum şi orice alte informaţii suplimentare impuse de lege; 

b) dreptul de acces la date (art.13 din Legea 677/2001) – potrivit căruia persoana vizată are 

dreptul de a obţine de la Organizator, la cerere şi în mod gratuit pentru o solicitare pe an, 

confirmarea faptului că datele care ii privesc sunt sau nu sunt prelucrate de către Organizator; 

c) dreptul de intervenţie asupra datelor (art.14 din Legea 677/2001) - potrivit căruia persoana 

vizată are dreptul de a obţine de la Organizator, la cerere şi în mod gratuit: 

i) dupa caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu 

este conform legii, în special a datelor incomplete sau inexacte; 

ii) dupa caz, transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă 

legii; 

iii) notificarea către terţe persoane carora le-au fost dezvăluite datele, a oricărei operaţiuni 

efectuate conform lit. i) si lit. ii), dacă o asemenea notificare nu se dovedeşte imposibilă sau 

nu presupune un efort disproportionat faţă de interesul legitim care ar putea fi lezat; 

d) dreptul de opoziţie (art. 15 din Legea 677/2001) – potrivit căruia persoana vizată are 

dreptul de a se opune în orice moment, în mod gratuit şi fără nicio justificare, ca datele care o vizează 

sa fie prelucrate in scop de marketing direct, în numele operatorului sau al unui terţ, sau să fie 

dezvăluite unor terţi într-un asemenea scop, cu excepţia cazurilor în care există dispoziţii legale 

contrare; 

e) dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art.17 din Legea 677/2001) – potrivit căruia 

persoana vizată are dreptul de a cere şi de a obţine: 

i) retragerea sau anularea oricărei decizii care produce efecte juridice în privinţa sa, adoptata 

exclusiv pe baza unei prelucrări de date cu caracter personal, efectuată prin mijloace 

automate, destinată să evalueze unele aspecte ale personalităţii sale, precum şi competenţa 

profesională, credibilitatea, comportamentul sau alte asemenea aspecte; 

ii) reevaluarea oricărei alte decizii luate în privinţa sa, care o afectează în mod semnificativ, 

dacă decizia a fost adoptată exclusiv pe baza unei prelucrări de date care întruneşte condiţiile 

prevăzute la lit i). 
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f) dreptul de a se adresa justiţiei (art.18 din Legea 677/2001) – potrivit căruia persoana vizată 

se poate adresa justitiei pentru apărarea oricăror drepturi garantate de Legea 677/2001, fără a se 

aduce atingere posibilităţii de a se adresa cu plângere Autorităţii de Supraveghere. 

 În cazul în care un participant doreşte ca datele personale (Nume, Prenume, CNP, număr telefon, 

adresă) să nu îi fie folosite în scopurile menţionate mai sus sau dacă doreşte să facă anumite 

rectificări sau modificări asupra informaţiilor transmise, va trebui să se întocmească o cerere în formă 

scrisă, datată şi semnată, adresată catre:  

C.P.4, O.P. 4, sector 3 sau la contact@platestecucardul.ro 

Eliberarea de atestate sau alte documente prin care se certifică câştigarea de sume de bani 

sau obiecte la concursurile organizate de S.C. P.B.S. S.R.L. cu unic acţionar S.C. P.B.S. S.R.L. cu unic 

acţionar A.N.P.C.P.P.S. ROMÂNIA-InfoConsse face numai la cererea organelor abilitate de lege, în 

situaţiile în care se justifică un interes legitim. 

 

CAPITOLUL X 

DISPOZIŢII FINALE 

ART. 37 Eventualele cazuri neprevăzute în prezentul Regulament, se vor soluţiona în condiţiile 

dreptului comun.Organizatorul nu îşi va asuma nicio răspundere şi nu va fi parte în litigiile referitoare 

la pretentii asupra dreptului de proprietate asupra tranzactiilor efectuate cu instrumentele de 

platăemise sub marca MasterCard® sau Maestro® sau de funcţionarea inadecvată a instrumentelor 

de plată. 

Toate litigiile referitoare la dreptul de proprietate asupra tranzacţiilor efectuate cu instrumentele de 
plata emise sub marca MasterCard® sau Maestro® nu vor influenţa principiul conform căruia 
Organizatorul Campaniei va acorda premiul persoanei validate în conformitate cu prevederile 
prezentului Regulament Oficial. Organizatorul nu este răspunzator pentru calitatea premiilor şi nu 
acordă termen de garanţie de utilizare sau funcţionare pentru premiile acordate. 

ART. 38 Pentru aplicarea prevederilor prezentului Regulament vor fi utilizate referate ale 

extragerilor. 

Referatele extragerilor sunt aprobate de Conducerea S.C. P.B.S. S.R.L. cu unic acţionar 

A.N.P.C.P.P.S. ROMÂNIA-InfoCons. 
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ART. 39S.C. P.B.S. S.R.L. cu unic acţionar A.N.P.C.P.P.S. ROMÂNIA -InfoConsîşi rezervă dreptul 

ca, în caz de necesitate, să aducă orice modificări sau completări prezentului Regulament, cu avizul 

Conducerii S.C. P.B.S. S.R.L. cu unic acţionar A.N.P.C.P.P.S. ROMÂNIA - -InfoCons, prin republicare sau 

prin reeditare, astfel încat participanţii să cunoască din timp modificările aduse.Toate modificările se 

vor face prin întocmirea de acte adiţonale care vor fi supuse procesului de legalizarea notarială. 

Actele adiţionale vor fi diponibile publicului prin toate mediile prezentate la Articolul 2. 

ART. 40 Prezentul Regulament a fost întocmit în baza prevederilor legale în materieşi ale 

Regulamentului de organizare şi funcţionare al S.C. P.B.S. S.R.L. cu unic acţionar A.N.P.C.P.P.S. 

ROMÂNIA – InfoCons. 

ART. 41 Prezentul Regulament este difuzat la toate punctele autorizate de S.C. P.B.S. S.R.L. cu 

unic acţionar  A.N.P.C.P.P.S. ROMÂNIA -InfoConsşi pus la dispoziţia participanţilor prin mijloacele 

menţionate la articolul 2. 

ART. 42 Dispoziţiile prezentului Regulament sunt aplicabile ca urmare a aprobării de către 

Consiliul Director al S.C. P.B.S. S.R.L. cu unic acţionar  A.N.P.C.P.P.S. ROMÂNIA –InfoCons.Prevederile 

prezentului Regulament se completează cu dispoziţiile legale în vigoare. 

De la această dată, orice alte dispoziţii contrare prezentului Regulament se abrogă. 
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Anexa 1 la Regulamentul Campaniei Plăteşte cu cardul tau MasterCard sau Maestro! Cere bonul 

Fiscal şi noi te premiem! 

Lista bancilor participante 

Nr. Crt. Banca 

1 Alpha Bank România S.A. 

2 Banca Comercială Carpatica S.A. 

3 Banca Comercială Feroviară S.A. 

4 Banca Comercială Intesa SanPaolo România S.A. 

5 Banca Comercială Română S.A. 

6 Banca Română de Credite și Investiţii 

7 Banca Românească S.A. 

8 Banca Transilvania S.A. 

9 Bancpost S.A. 

10 Blom Bank France Paris S.A. Romania Branch 

11 BRD - Groupe Société Générale S.A. 

12 BRD Finance - Groupe Société Générale 

13 Capital Financial Services S.A. 

14 CEC Bank S.A. 

15 Cetelem IFN S.A. 

16 Crédit Agricole Bank România 

17 Credit Europe Bank România S.A. 

18 ERB Retail Services IFN SA 

19 GE Garanti Bank S.A. 

20 Idea Bank SA 

21 ING Bank N.V. Amsterdam - Bucharest Branch 

22 Leumi Bank România S.A. 

23 Libra Bank S.A. 

24 Millenium Bank S.A. 

25 NEXTEBANK S.A. 

26 OTP Bank România S.A. 

27 Raiffeisen Bank România S.A. 

28 Speed Transfer Financiar 

29 TBI Credit IFN S.A. 

30 UniCredit Consumer Financing IFN SA 

31 UniCredit Țiriac Bank S.A. 
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Anexa 2 la Regulamentul Campaniei Plăteşte cu cardul tau MasterCard sau Maestro! Cere bonul 

Fiscal şi noi te premiem! 

PROCES VERBAL DE PREDARE-PRIMIRE 

 

Incheiat intre partile: 

S.C. PROMOVAREA BUNURILOR SI SERVICIILOR S.R.L., inregistrata sub nr. J08/773/2004 in Registul 

Comertului, Cod Unic de Inregistrate 16335533,  cont bancar RO96RZBR0000060017510269 deschis la 

Raiffeisen Bank Brasov, operator de date cu caracter personal nr. 34265 / 25.02.2015 cu sediul social in 

mun.Brasov, Str. Munteniei, nr. 8, cod 500209, reprezentata prin dl. Sorin Mierlea, in calitate de 

Administrator, al carei unic asociat este ASOCIATIA NATIONALA PENTRU PROTECTIA CONSUMATORILOR SI 

PROMOVAREA PROGRAMELOR SI STRATEGIILOR DIN ROMANIA –InfoCons,in calitate de Organizator,  

si 

Dl/Dna _______________________________________________________________________, avand 

CNP_________________________, Telefon _____________________, Email________________denumit/a in 

continuare Castigator, caruia i se acorda un premiu costand in ...... (se completeaza dupa caz, in functie de 

premiul castigat). 

 

Premiul i se acorda Castigatorului in baza faptului ca a fost ales castigator in urma tragerii la sorti,din data de 

…….., conform specificatiilor de la Capitolul V din Regulamentul Oficial al Campaniei“Plăteşte cu cardul tau 

MasterCard sau Maestro! Cere bonul Fiscal şi noi te premiem!” 

 

Organizatorul declara ca vapreda Castigatorului premiul castigat de acesta in cadrul Campaniei, confrom 

prevederilor Regulamentul Oficial al Campaniei“Plăteşte cu cardul tau MasterCard sau Maestro! Cere bonul 

Fiscal şi noi te premiem!”si cu respectarea  termenelor specificate in acesta iar Castigatorul declara ca accepta 

premiul cuvenit.  

 

Subsemnatul castigator, la incheierea prezentului, declar in mod expres urmatoarele: 

• Prin primirea premiului sus-mentionat, consider astfel indeplinita fata de mine obligatia asumata de 

catre Organizatorprin Regulamentul campaniei de educare si informare; 

• Pentru a intra in posesia premiului, am oferit corect urmatoarele date, conform cerintelor specificate 

la Capitolul IX din Regulamentul Oficial al Campaniei Publicitare “ Plăteşte cu cardul tau MasterCard 
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sau Maestro! Cere bonul Fiscal şi noi te premiem!”: Nume, Prenume, Adresa, Număr de telefon, 

adresa mail, CNP şi IBAN; 

• declar ca nu am niciun fel de pretentii de nicio natura de la Organizatorsi nu voi ridica nici in viitor vreo 

astfel de pretentie referitoare la premiul obtinut in cadrul campaniei publicitare; 

• consider astfel just modul in care am fost premiat si fara a fi prejudiciata in vreun fel persoana mea; 

• prezenta declaratie reprezinta vointa mea libera si neviciata. 

 

Castigatorul declara de asemenea ca este de acord ca datele sale cu caracter personal sa fie prelucrate gratuit 

in scop financiar-contabil pentru o perioada nedeterminata de timp, castigatorul acordand in mod expres 

organizatorului dreptul de a folosi in mod gratuit doar numele si prenumele sau in scopuri de publicitate, 

inclusiv de a le face publice prin mijloace de comunicare in masa. 

 

Prezentul act a fost incheiat si semnat astazi, ......., in 2 (doua) exemplare originale, dintre care unul ii revine 

Organizatorului si unul Castigatorului. 

 

Am predat,       Am primit, 

.....................................                                                              _______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



S.C. P.B.S. S.R.L. cu unic acŃionar ASOCIAłIA NAłIONALĂ PENTRU PROTECłIA 
CONSUMATORILOR ŞI PROMOVAREA PROGRAMELOR ŞI STRATEGIILOR DIN 

ROMÂNIA  

INFOCONS 

 

21 
 

Anexa 3 la Regulamentul Campaniei Plăteşte cu cardul tau MasterCard sau Maestro! Cere bonul 

Fiscal şi noi te premiem! 

DECLARAłIE 

Subsemnata (ul ) ____________________________________________ 

cetatean _________________________________, domiciliat in 

_________________________________________________________________________________

_____________________, CNP_____________________,  posesor al actului de identitate  seria 

_____________ nr. _________________, emis de _______________________, la data de 

_________________ declar ca sunt de acord ca S.C. PROMOVAREA BUNURILOR SI SERVICIILOR S.R.L., 

inregistrata sub nr. J08/773/2004 in Registul Comertului, Cod Unic de Inregistrate 16335533,  cont bancar 

RO96RZBR0000060017510269 deschis la Raiffeisen Bank Brasov, operator de date cu caracter personal nr. 

34265 / 25.02.2015 cu sediul social in mun.Brasov, Str. Munteniei, nr. 8, cod 500209, reprezentata prin dl. 

Sorin Mierlea, in calitate de Administrator, al carei unic asociat este ASOCIATIA NATIONALA PENTRU 

PROTECTIA CONSUMATORILOR SI PROMOVAREA PROGRAMELOR SI STRATEGIILOR DIN ROMANIA –InfoCons 

să foloseasca interpretarea, imaginea şi vocea mea fixate in legatura cu Campania “Plăteşte cu cardul 

tau MasterCard sau Maestro! Cere bonul Fiscal şi noi te premiem!” (“prestatia”) în scopuri comerciale. 

 Subsemnatul, cedez şi autorizez în mod exclusiv către beneficiar drepturile patrimoniale şi 

conexe dreptului de autor asupra prestatiei realizate pe toate teritoriile lumii si pentru perioada 

maxima permisa de lege. Prin drepturi patrimoniale şi conexe cedate înŃeleg: fixarea prestatiei; 

dreptul de a distribui prestatia, prin orice mijloc şi în orice condiŃii; reproducerea  integrala sau partiala 

a prestatiei fixate. Prin drepturi patrimoniale şi conexe autorizate înŃeleg: difuzarea prestatiei fixate 

prin vânzare, închiriere, împrumut sau prin orice alt mod de transmitere cu titlu oneros ori cu titlu 

gratuit; prezentarea într-un loc public sau comunicarea publica a prestatiei fixate ori nefixate pe un 

suport sau prin intermediul oricaror mijloace, inclusiv, dar fara a se limita la radio, tv, print, ooh, 

internet, retele socializare, expozitii si festivaluri; adaptarea prestatiei fixate; emiterea sau 

transmiterea prin radiodifuziune ori prin televiziune a prestatiei sale, fixate sau nefixate pe un suport, 

retransmiterea prin mijloace fara fir, prin fir, prin cablu, prin fibra optica, prin satelit sau prin orice alt 

procedeu similar; comunicarea publica prin intermediul înregistrarilor sonore si audiovizuale; difuzarea 

secundara; dreptul de a reproduce prestatia, sub orice formă şi în orice condiŃii; dreptul de a comunica 

prestatia către public, prin orice mijloc şi în orice condiŃii; dreptul de radiodifuzare a prestatiei; dreptul 

de retransmitere prin cablu a prestatiei; dreptul de a realiza opere derivate; dreptul de a transforma 
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prestatia; alte drepturi derivate sau conexe celor menŃionate anterior. 

 Subsemnatul declar ca sunt de acord ca imaginea mea sa fie asociata cu produsele 

MasterCard/Maestro. 

 DeclaraŃiile, cesiunile, autorizările şi celelalte prevederi ale prezentului document 

sunt acordate cu titlu gratuit. Subsemnatul declar ca nu am si nu voi avea nicio pretenŃie de 

nicio natură cu privire la prezenta declaraŃie și la cesiunile menșionate în prezentul 

contract. 

  

 


