REGULAMENTUL
campaniei „Contribuie la crearea calendarului MOBIASBANCĂ 2015”
Aprobat prin Decizia nr. 75 din 30.07.2014
Capitolul I. DISPOZIŢII GENERALE
1. Regulamentul Campaniei „Contribuie la crearea calendarului MOBIASBANCĂ 2015” (în
continuare - Regulament) stabileşte regulile de organizare şi desfăşurare a Campaniei „Contribuie la
crearea calendarului MOBIASBANCĂ 2015”.
2. Campania „Contribuie la crearea calendarului MOBIASBANCĂ 2015”, (în continuare
„Campania") este organizată de BC „Mobiasbancă - Groupe Société Générale” S.A (în continuare bancă), bancă comercială din Republica Moldova, având sediul pe bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt 81 a,
mun. Chişinău, Republica Moldova, cod de identificare de stat unic 1002600006089, reprezentată de dl
Ridha TEKAIA – Preşedinte al băncii, denumită în continuare „Organizator”.
3. Regulile de derulare a Campaniei conform Regulamentului sunt obligatorii pentru participanţi.
4. Regulamentul este organizat conform legislaţiei Republicii Moldova prin publicare pe site-ul
www.mobiasbanca.md, fiind disponibil oricărui solicitant în mod gratuit la sediul băncii, precum şi la
orice subdiviziune a acesteia.
5. Organizatorul are dreptul de a modifica prezentul Regulament, modificările urmând a fi aduse
publicului.
Capitolul II. MODUL DE PARTCIPARE LA CAMPANIE
6. În campanie poate participa orice persoană, inclusiv angajaţii şi clienţii băncii, care au făcut
sau vor face fotografii în conformitate cu cerinţele campaniei indicate la punctele 9, 12, 13 şi sunt de
acord să le transmită în proprietatea băncii, cu toate drepturile de autor conexe, pentru o perioadă
nedefinită de timp, în conformitate cu Legea nr. 139 din 2 iulie 2010 privind dreptul de autor şi drepturile
conexe.
7. Fotografiile selectate vor fi utilizate pentru a recrea logotipul băncii. Pentru fiecare lună
calendaristică se va utiliza un alt logotip. Pentru logotipul lunii iulie se vor utiliza exclusiv fotografiile
propuse de angajaţii băncii.
8. Angajaţii băncii care doresc să participe în campanie vor transmite fotografiile pe adresa
mobiasbanca@mobiasbanca.md.
9. Persoanele care nu sunt angajaţi ai băncii, vor posta fotografia sau fotografiile pe Instagram
sau Facebook, cu tagul #mobias2015 sau vor atribui tagul #mobias2015 uneia dintre fotografiile postate
pe una din reţelele de socializare menţionate mai sus sau le vor remite pe adresa de e-mail
calendar2015@mobiasbanca.md, cu titlul e-mailului: #mobias2015.
10. Fotografiile vor fi stocate într-un album dedicat pe pagina de Facebook a băncii.
11. Dimensiunea fotografiilor transmise prin e-mail nu va depăşi 5MB.
12. Fotografiile expediate vor fi originale, decente (nu conţin imagini pornografice, care incită la
ură, revoltă, etc.) şi cu o culoare predominantă: roşu, alb sau negru. Autorul pozei se va asigura că
drepturile de autor asupra pozei nu aparţin unei alte organizaţii sau persoane.
13.Fotografiile vor fi selectate în conformitate cu următoarea grilă:

14. Numărul fotografiilor transmise de participanţi este nelimitat.
Capitolul III. LOCUL SI DURATA DESFĂŞURĂRIII CAMPANIEI
15. Campania este organizată şi desfăşurată pe teritoriul Republicii Moldova.
16. Pentru informaţii suplimentare, participanţii pot expedia o solicitare la sediul sau pe site-ul
oficial al băncii (www.mobiasbanca.md).
17. Campania se va desfăşura în perioada 1 – 31 August 2014.
Capitolul IV. PREMIILE CAMPANIEI
18. Participanţii vor fi premiaţi prin cadouri, fiind exclusă remunerarea prin bani.
19. Numele tuturor participanţilor ale căror poze au fost selectate şi publicate va fi menţionat în
calendarele produse. Numele autorului va apărea o singură dată, indiferent de numărul de poze
transmise şi selectate în cadrul Campaniei. De asemenea, fiecare dintre aceste persoane va primi cel
puţin câte un calendar.
20. Banca va premia 3 dintre cei mai activi participanţi dintre angajaţi ai băncii şi 3 dintre
persoane terţe.
21. Premiile nu vor fi anunţate din timp şi nu vor putea fi schimbate pe alte premii sau pe
contravaloarea în bani a acestora.
22. Premiile vor fi înmânate persoanelor câştigătoare în cadrul unui eveniment, care va fi
organizat la finisarea procesului de producţie a calendarelor.
23. Câştigătorii angajaţi ai băncii vor fi anunţaţi printr-un comunicat intern, iar ceilalţi vor fi
anunţaţi public, pe pagina de Facebook a Organizatorului, precum şi pe site-ul băncii.
24. Câștigătorii vor confirma acordul de ridicare a premiului în decurs de 5 zile lucrătoare de la
publicarea anunţului de câștig. În caz de neconfirmare înăuntrul termenului menţionat, Organizatorul va
desemna alt câştigător, următorul din topul participanţilor, cu respectarea termenelor şi condiţiilor
menţionate mai sus.
Capitolul V. DATELE CU CARACTER PERSONAL
25. Prin participarea la Campanie, Participanţii îşi exprimă în mod expres şi neechivoc
consimţământul pentru utilizarea/procesarea de către Organizator a datelor cu caracter personal pentru
campanii viitoare de marketing.
26. Participanţii asigură că persoanele ce apar în fotografii şi-au dat acordul de a le folosi
imaginea pentru publicare ulterioară.
27. Datele cu caracter personal colectate în cadrul Campaniei vor fi utilizate de către bancă cu
respectarea prevederilor Legii nr. 133 din 08 iulie 2011 privind protecţia datelor cu caracter personal.
Capitolul VII. DREPTURILE PATRIMONIALE ŞI NEPATRIMONIALE
28. Toate fotografiile colectate în cadrul Campaniei devin proprietatea Organizatorului.
29. Drepturile de autor asupra pozelor furnizate în cadrul Campaniei trec în proprietatea băncii
pentru o perioadă nedefinită de timp şi fără dreptul de revocare.
Capitolul VIII. ÎNCETAREA CAMPANIEI
30. Prezenta Campanie încetează la momentul expirării sau la o altă dată stabilită de bancă.
Capitolul IX. LITIGII
31. Organizatorul nu este obligat să dea explicaţii persoanelor necâştigătoare a Campaniei.
32.Litigiile apărute între Organizator şi participanţii la prezenta Campanie se vor rezolva pe cale
amiabilă, în caz contrar, de instanţele judecătoreşti competente.

