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REGULAMENT OFICIAL AL 

CAMPANIEI PROMOȚIONALE  

“OTP Leasing – Black Friday Bunuri Recuperate” 

 

CAPITOLUL 1. ORGANIZAREA CAMPANIEI 

 

Organizatorul campaniei promoționale denumita “OTP Leasing -  OTP Leasing – Black 

Friday Bunuri Recuperate'' (în continuare „campania promoțională”) este societatea OTP 

LEASING ROMANIA IFN S.A., persoana juridică de naționalitate română, cu sediul social 

în municipiul București, str.Nicolae Caramfil nr.71-73, etaj 5, sector 1, având număr de 

ordine în Registrul Comerțului J40/11810/19.06.2007, cod unic de înregistrare 21956480 

atribuit la data de 20 iunie 2007, atribut fiscal RO, Identificator Unic la Nivel European 

(EUID):  ROONRC.J40/11810/2007, număr înregistrare în Registrul General al B.N.R.: RG-

PJR-41-080169/2007, număr în Registrul Special al BNR:  RS-PJR-41-080054/14.08.2008, 

înscrisă în Registrul de Evidenta al operatorilor de date cu caracter personal la nr.5991,  

 

Decizia de derulare a campaniei promoționale, conform regulilor stabilite prin prezentul 

Regulament, este finală și obligatorie pentru toți participanții. Organizatorul își rezervă 

dreptul de a modifica sau schimba Regulamentul, dar nu înainte de a anunță publicul în 

aceeași maniera în care a fost făcută și informarea inițială. 

 

Prin participarea la aceasta campanie promoțională, participanții sunt de acord să respecte 

și să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor și condițiilor prezentului Regulament și 

legislației în vigoare. 

 

CAPITOLUL 2. LOCUL DE DESFĂȘURARE AL CAMPANIEI PROMOȚIONALE 

 

Campania promoțională este organizată și se desfășoară pe întreg teritoriul 

României, în conformitate cu prevederile prezentului Regulament. 

 

CAPITOLUL 3. DURATA CAMPANIEI PROMOȚIONALE 

 

Campania promoțională se vă desfășură în perioada cuprinsă între 13.11.2020 orele 

00:00 și până la data de 15.11.2020 orele 23:59 inclusiv cu respectarea exclusivă a 

prezentului Regulament Oficial. 

 

CAPITOLUL 4. DREPTUL DE A PARTICIPA LA CAMPANIA PROMOȚIONALĂ 

 

Campania promoțională se adresează tuturor persoanelor fizice sau juridice sau 

persoane fizice autorizate care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții: 

a) să fi împlinit vârstă de 18 ani până la data 12.11.2020 în cazul persoanelor fizice 

sau să fie legal constitutit în cazul persoanelor juridice sau a persoanelor fizice autorizate 

până la data de 12.11.2020; 

c) să respecte condițiile din prezentul Regulament 
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d) să dețină un număr de telefon mobil sau fix, valabil în orice rețea de telefonie, la 

care să poată fi contactați pe toată durata Campaniei și o adresă de e-mail validă; 

e) să aibă capacitate deplină de exercițiu. 

 

CAPITOLUL 5. INFORMAREA PARTICIPANȚILOR CU PRIVIRE LA 

PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL ŞI LIBERA CIRCULAŢIE A 

ACESTOR DATE. 

 

Prezentul regulament este disponibil în mod gratuit oricărui solicitant, fiind pus la 

dispoziția oricărei persoane sau autorități interesate și poate fi consultat gratuit la sediul 

social al societății OTP LEASING ROMÂNIA IFN S.A. din municipiul București, str.Nicolae 

Caramfil nr.71 – 73, etaj 5, sector 1 sau pe site-ul www.otp-leasing.ro.  

 

Participarea la Campania promoțională implica obligativitatea respectării prevederilor 

prezentului Regulament și acceptarea tuturor condițiilor prevăzute de acesta. 

 

OTP LEASING ROMANIA IFN S.A., în calitate de operator autorizat, prelucrează 

datele cu caracter personal furnizate prin înscrierea la prezenta Campanie promoțională, 

precum și cele comunicate organizatorului cu ocazia încheierii contractelor de vânzare sau 

de leasing financiar, prelucrarea făcându-se exclusiv în scopul de a încheia contractele și 

de reclamă și publicitate și fiind înscrisă în registrul de evidenţa a prelucrărilor de date cu 

caracter personal. 

Prin participarea la Promoție, participanții confirmă cunoașterea prevederilor 

Regulamentului și își exprimă acordul în privința acestora. Prin comunicarea datelor 

personale în modalitățile indicate în mod expres prin Regulament, participanții la Promoție 

își exprimă acordul expres și neechivoc ca datele lor personale să intre în baza de date a 

Organizatorului, în vederea efectuării deliberării, validării și încheierii contractelor, precum 

și pentru îndeplinirea obligațiilor fiscale ale Organizatorului. Participarea la Promoție 

constituie acordul potențialului câștigător referitor la faptul că numele acestuia va fi făcut 

public de Organizator potrivit legislației în vigoare.  

Orice prelucrare a datelor cu caracter personal furnizate de Participant este făcută 

de că̆tre Organizator (direct sau prin împuternicit) în conformitate cu dispozițiile 

Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 

2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter 

personal și privind libera circulație a acestor date. Drepturile Persoanelor Vizate:  

a. Dreptul de acces la date: Dreptul de acces în contextul GDPR implică, în principal, dreptul 

clienților de a obține confirmarea dacă prelucrăm sau nu datele personale care îi privesc; 

accesul la datele respective (i.e. o copie a datelor);  

b. Dreptul la rectificare: Persoana vizată are dreptul de a obține de la Companie, fără 

întârzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care o privesc.  

c. Dreptul la ștergerea datelor (dreptul de a fi uitat): Dreptul de a fi uitat în contextul GDPR 

implică, în principal, dreptul clienților de a obține ștergerea datelor respective din sistemele 

Companiei precum și din sistemele unor terți furnizori care prestează un serviciu în numele 
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Companiei, atunci când nu exista o prevedere legală care va prevala față de această 

solicitare;  

d. Dreptul de a restricționa procesarea: Dreptul de a restricționa procesarea implică, în 

principal, dreptul clienților de a obține limitarea prelucrării datelor sale personale în anumite 

cazuri.  

e. Dreptul la portabilitate: Dreptul la portabilitate în contextul GDPR implică, în principal, 

dreptul clienților de a obține datele cu caracter personal care îi privesc şi pe care le-au 

furnizat operatorului într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit 

automat și dreptul de a transmite aceste date altui operator, fără obstacole din partea 

operatorului căruia i-au fost furnizate datele cu caracter personal.  

f. Dreptul de a obiecta : Dreptul de a obiecta în contextul GDPR implică, în principal, dreptul 

clienților de a obiecta asupra prelucrării datelor cu caracter personal care o privesc, inclusiv 

creării de profiluri pe baza respectivelor dispoziții. 

La cererea expresă a oricăruia dintre Participanți, Organizatorul va asigura acestuia 

exercitarea oricaruia dintre drepturile prevăzute mai sus. Pentru exercitarea acestor 

drepturi, participanții înscrițși la Campanie vor trimite Organizatorului pe adresa municipiul 

București, str.Nicolae Caramfil nr.71 – 73, etaj 5, sector 1., o cerere întocmită în formă 

scrisă, datată și semnată. Cererea poate fi trimisă și prin poștă electronică la adresa de 

email sales@otp-leasing.ro. 

 

Prin participare, Participantul este de acord că numele și datele sale de identificare să poată 

fi făcute publice și folosite în scopuri publicitare de către OTP LEASING ROMANIA IFN S.A. 

în materiale tipărite, audio sau video, fară că acestă (participantul) să emită pretenții 

financiare împotrivă organizatorului pentru realizarea acestor operațiuni. 

 

CAPITOLUL 6. CONDIȚIILE DE PARTICIPARE LA CAMPANIE. MECANISMUL 

CAMPANIEI 

 

Vor participa la campania promoțională, toate persoanele fizice sau juridice sau persoane 

fizice autorizate care îndeplinesc cumulativ condițiile prevăzute la Capitolul 4 de mai sus. 

Oricare dintre participanți, după ce își va selecta bunul pe care dorește să îl achiziționeze la 

prețul scăzut, vă transmite către Organizator prin completarea formularului disponibil online 

pentru fiecare bun în parte, la secțiunea https://campanii.otp-leasing.ro/black-friday 

informațiile:  

• CUI (optional pentru plata cash) 

• Nume  

• Email  

• Telefon  

• Bun ales 

 

 

În cazul în care pentru același bun vor exista mai multi participanți, atunci aceștia 

sunt selectați în ordinea înscrierii acestora, înscriere care se face prin transmiterea 

formularului de contact catre Organizator cu informațiile menționate la aliniatul 

mailto:sales@otp-leasing.ro
https://campanii.otp-leasing.ro/black-friday
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precedent. Ordinea va fi stabilita în funcție de ora ți minutul la care Organizatorul primește 

e-mail-ul transmis de Participant. E-mail-urile transmise și care nu conțin toate datele 

menționate în aliniatul precedent nu vor fi luate în considerare de Organizator. 

 

Bunurile care fac parte din prezenta campanie reprezinta bunuri care au facut 

obiectul unor contracte de leasing financiar, ce au fost reposedate de Organizator ți pentru 

care Organizatorul NU oferă niciun fel de garanâie fiind împarțite în doua categorii: 

 

• Vehicule – bunuri cu roți (autoturisme, vehicule comerciale grele, 

remorci/semiremorci) 

• Echipamente  

 

Și pot fi achiziționate astfel: 

 

(i) Vehiculele se pot achiziționa fie în sistem cash, fie în sistem de leasing 

financiar 

 

Dacă un Participant optează pentru achiziția bunului în sistem de leasing financiar, atunci 

Organizatorul numai pentru acei Participanți care îndeplinesc criteriile de eligibilitate 

conform normelor de finanțare ale Organizatorului, și numai pentru acele contracte de 

leasing financiar încheiate pentru unul din bunurile ce fac obiectul prezentei Campanii, în 

perioada 13 noiembrie-28 noiembrie 2020, Participantul va beneficia de urmatoarele condiții 

preferențiale. 

 

• 0.13% comision de analiză dosar  

• 0.13% cost lunar de administrare 

• 3.99% dobândă variabilă 

• Min. 13% avans  

• Perioada de finanțare: maxim 59 de luni  (cu condiția ca vârsta bunului cumulata cu 

perioada de contract să nu depașească 96 de luni) 

 

(ii) Echipamentele se pot achiziționa numai prin plata cash. 

 

Bunurile ce fac obiectul prezentei Campanii precum și prețul acestora sunt 

menționate în Anexa 1 la prezentul Regulament. Prețurile menționate sunt aplicabile 

NUMAI pe perioada Campaniei. 

 

După ce toate condițiile prezentului regulament sunt îndeplinite, Organizatorul va 

contacta telefonic Participantul în vederea încheierii contractului. 

 

În cazul în care Participantul nu va raspunde la telefon, Organizatorul va transmite 

acestuia un e-mail de informare, și Participantul va avea un termen de 24 de ore de a 

răspunde solicitarii Organizatorului. La expirarea termenului de 24 de ore, Participantul va 
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fi considerat ca a renunțat la achiziție, și Organizatorul va contacta a doua persoana care 

și-a exprimat intenția de achiziționare a bunului, respectându-se pașii anteriori.  

 

 

Vor fi invalidate toate tentativele de fraudă precum și toate aplicațiile transmise 

de persoane care nu se încadreaza în prevederile Capitolului 4 din prezentul 

Regulament sau care nu conțin toate informațiile solicitate. 

 

CAPITOLUL 9. TAXE SI IMPOZITE  

În cazul în care legiuitorul stabilește introducerea unor costuri sau taxe pentru 

beneficiari în cadrul contractelor de transfer de proprietate sau contracte de leasing, acestea 

vor fi aplicate și suportate de beneficiarii campaniei curente . 

 

CAPITOLUL 10. LEGEA APLICABILA. LITIGII.  

Prezenta campanie va fi și este guvernată de Legea Romana.  

 

Eventualele neînțelegeri apărute între Organizator și participanții la campania 

promoționala se vor rezolva pe cale amiabilă iar, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, 

acestea vor fi supuse spre soluționare instanțelor judecătorești române competente, de la 

sediul Organizatorului. 

 

Orice reclamații în legătură cu desfașurarea campaniei, pot fi transmise în scris la 

sediul OTP LEASING ROMANIA IFN S.A. din municipiul București, str.Nicolae Caramfil 

nr.71-73, etaj 5, sector 1, pe adresa de email: sales@otp-leasing.ro, sau la numărul de 

telefon:021/407 29 00. 

 

CAPITOLUL 11. INTRERUPEREA CAMPANIEI  

Campania promoțională va putea fi întrerupta în caz de forță majoră sau oricand 

printr-o decizie a Organizatorului, ce va fi comunicata publicului prin afișare la sediul social 

al OTP LEASING ROMANIA IFN S.A sau pe site-ul www.otp-leasing.ro. 

 

CAPITOLUL 12. REGULAMENTUL CAMPANIEI 

Regulamentul campaniei promoționale este disponibil cu titlu gratuit, pe întreaga 

perioadă de desfășurare, la sediul social al OTP LEASING ROMANIA IFN S.A. 

 

Participarea la aceasta campanie promoțională implică obligativitatea participanților 

de a accepta și respecta întrutotul prevederile prezentului Regulament. 

 

 

ORGANIZATOR: 

societatea OTP LEASING ROMANIA IFN S.A., reprezentată de 

Tataru Toni-Ioan 

în calitate de Președinte al  Comitetului Conducătorilor și Director General 

 

mailto:sales@otp-leasing.ro
http://www.otp-leasing.ro/
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Brihac Ivan Mihai 

în calitate de membru al comitetului conducătorilor și Director de Risc 

 

 

 


