
 

 

 

 

 

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE ADM+Optimist (Green, Blue) 

 
 

Sectiunea 1 - Organizatorul Campaniei promoționale 

 

1.1. Organizatorul Campaniei este: 
 

Aegon Towarzystwo Ubezpieczen na Zycie S.A. Varșovia - Sucursala Florești, cu sediul in str. 
Avram Iancu, Nr. 506-508, Et. 5, 407280 Florești, Cluj, România, Nr. O.R.C.: J12/3192/2011, CUI: 
29501352, T: + 0264 224 200, F: + 0264 224 209, reprezentată legal prin dna. Sînziana Maioreanu, 
Director General, denumită în continuare „Organizator/Aegon”. 

 

1.2 Campania promotionala, denumită în continuare „Campanie” se va derula sub prevederile 
prezentului Regulament care este obligatoriu pentru toți participanții. 

 

Sectiunea 2 - Durata Campaniei Promoționale, aria de desfășurare și produsele/serviciile  

participante 

2.1. Campania se desfășoară pe teritoriul României, în perioada 01.02.2023 - 31.03.2023 conform 
mecanismului Campaniei (punctul 3 din prezentul regulament) și afișat pe site-ul www.aegon.ro  

2.2. În situația în care Organizatorul decide să reducă/să prelungească perioada de Campanie, 
acest fapt va fi adus la cunoștința participanților prin publicarea informației pe site-ul www.aegon.ro 
și prin actualizarea prezentului regulament cu cel puțin 2 zile înainte de intrarea în vigoare a 
modificărilor. 

2.3. Produsele aflate în Campania Promoțională sunt Aegon Diagnose.me cumpărat împreună cu 
Optimist – numai pachetele Green și Blue. Beneficiază de campania promoțională numai 
combinațiile Aegon Diagnose.me + Optimist Green și/sau Aegon Diagnose.me + Optimist Blue. 

 

Sectiunea 3 - Dreptul de participare. Mecanismul Campaniei Promoționale 

 

La Campanie pot participa persoanele fizice sau juridice care achizitioneaza una din combinațiile 
Aegon Diagnose.me + Optimist Green și/sau Aegon Diagnose.me + Optimist Blue.Obiectul 
promotional va fi acordat contractantului. 

3.1 Pentru a intra in posesia obiectului promotional, participantii trebuie sa indeplineasca cumulativ 
următoarele condiţii: 

a. sa fie persoane fizice sau juridice rezidente pe teritoriul Romaniei; 
b. sa cumpere în perioada de campanie una din combinațiile Aegon Diagnose.me + Optimist 

Green sau Aegon Diagnose.me + Optimist Blue, contractele să fie active și să fi trecut cel 
putin 20 de zile, de la data semnarii; 

c. contractul de asigurare detinut sa fie activ la momentul trimiterii voucherului; un contract 
activ este un contract cu platile la zi si care nu a depasit perioada de gratie, cu exceptia 
contractelor libere de plata primelor;  

d. să fie între primii 100 de cumpărători ai combinației de produse menționate anterior. 
e. sa respecte conditiile din prezentul Regulament;  

http://www.aegon.ro/
http://www.aegon.ro/


 

 

 

 

 

f. conditiile de la punctele 3.1 b) si 3.1 c) vor fi verificate pentru data care corespunde datei 
extragerii minus 1 zi calendaristica.  

g. nu pot participa la Campanie angajatii din Grupul Aegon, rudele de gradul I sau sotul/sotia 
acestora, respectiv persoanele fizice angajate ale entitatilor partenere implicate in aceasta 
campanie. 
 
 
Sectiunea 4 - Obiectul promotional  
 

5.1 Obiectul promotional consta intr-un pachet de analize medicale (hemoleucograma, glicemie, 
colesterol, trigliceride) in cadrul clinicii Sante, in valoare de 55 lei. 

5.2 In cazul in care o persoana contracteaza mai multe combinatii (Aegon Diagnose.me + Optimist 
Green si/sau Aegon Diagnose.me + Optimist Blue) va primi cate un obiect promoţional pentru 
fiecare combinatie achizitionata, fie ca sunt multiple achizitii ale aceluiasi tip de combinatie sau 
diferite combinatii ale produselor care intra in campanie. 

5.3 Obiectul promotional se acorda dupa 20 de zile de la momentul semnarii cererii de asigurare si 
efectuarii platii primei initiale. 

5.4  In cadrul campaniei se vor acorda maximum 100 de obiecte promoţionale de marketing. 
Valoarea totala a obiectelor acordate este 55X100 = 5500 lei.  

 

Sectiunea 5 - Protectia datelor personale 

 

5.1. Organizatorul se obliga de asemenea sa respecte prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 
al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in 
ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date 
si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor). 

5.2  In vederea asigurarii unei prelucrari echitabile si transparente, Organizatorul asigura 
Participantilor, pe durata Campaniei, urmatoarele drepturi: 

a. dreptul de retragere a consimtamantului cu privire la prelucrare, in orice moment, fara ca 
aceasta sa afecteze legalitatea prelucrarii efectuate pe baza con-simtamantului inainte de 
retragerea acestuia; 

b. dreptul de a solicita accesul la datele cu caracter personal; 
c. dreptul de a solicita rectificarea datelor cu caracter personal; 
d. dreptul de a solicita stergerea datelor cu caracter personal  
e. dreptul la restrictionarea prelucrarii; 
f. dreptul de a se opune prelucrarii, exceptand cazul in care dispozitii legale pre-vad contrariul; 
g. dreptul la portabilitate a datelor; 
h. dreptul de a depune o plangere in fata Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii 

Datelor cu Caracter Personal.  

5.3 Datele Participantilor vor fi prelucrate, pentru derularea Campaniei si de partenerii de business 
implicati in aceasta campanie (companiile de brokeraj partenere Aegon, clinica medicala Sante).cu 
respectarea  prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului 
din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu 
caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE 
(Regulamentul general privind protectia datelor). 



 

 

 

 

 

5.4 Datele cu caracter personal preluate in derularea prezentei campanii vor fi prelucrate in scopul 
derularii operatiunilor specifice, descrise in prezentul Regulament, in interesul legitim al 
Organizatorului si pentru indeplinirea obligatiilor legale de raportare si arhivare. Prelucrarea se 
deruleaza pentru perioada necesara indeplinirii scopurilor antementionate. 

5.5. Clinica Sante, partener al Organizatorului in cadrul prezentei Campanii, are calitatea de 
Operator independent de date cu caracter personal in ceea ce priveste procesarea datelor medicale 
in vederea oferirii de servicii medicale. Participantii care beneficiaza de pachetul de analize 
medicale(obiectul promoţional) la Clinica Sante oferite in cadrul Campaniei inteleg si accepta faptul 
ca Organizatorul nu poate fi tinut raspunzator pentru felul in care Clinica Sante proceseaza datele 
lor cu caracter personal. In vederea exercitarii drepturilor legate de procesarea datelor cu caracter 
personal de catre Clinica Sante, va rugam sa va adresati dpo@clinica-sante.ro . Mai multe informatii 
despre felul  in care Clinica Santa proceseaza date cu caracter personal vor fi oferite de Clinica 
Sante anterior prestarii serviciilor medicale si se pot regasi si la https://www.clinica-
sante.ro/protectia-datelor-cu-caracter-personal/ . 

 

Sectiunea 6 - Taxe si impozite  

 

6.1 Organizatorul se obliga sa calculeze, sa retina si sa vireze impozitul datorat pentru premiile 
acordate castigatorilor, in conformitate cu Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, Titlul IV 
„Impozitul pe venit”. Data fiind valoarea premiului de sub 600 RON, acesta nu este impozabil, 
conform legislatiei in vigoare (art. 110 alin.4 lit. a din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal).  

  

Sectiunea 7 - Incetarea campaniei  

 

7.1 Prezenta campanie poate inceta in cazul producerii unui eveniment ce constituie forta majora, 
in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a continua prezenta 
campanie sau in situatii justificate, comunicate de organizator in mod corespunzator, conform 
prevederilor art. 3.2 de mai sus.  

 
Sectiunea 8 - Litigii  

 

8.1 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 romane competente.  

  

Sectiunea 9 - Dispozitii finale  

 

9.1 Regulamentul Oficial este disponibil gratuit pentru toti Participantii la sediul Organizatorului, 
precum si pe pagina campaniei www.aegon.ro Prin participarea la aceast concurs, Participantii sunt 
de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului 
Regulament Oficial.  

9.2 Organizatorul nu isi asuma nicio raspundere pentru datele personale incorecte furnizate de catre 
Participanti sau pentru orice alti factori care ar putea afecta dreptul de participare la concurs si care 
se afla in afara culpei organizatorului.  

mailto:dpo@clinica-sante.ro
https://www.clinica-sante.ro/protectia-datelor-cu-caracter-personal/
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9.3 Orice fel de contestatii venite din partea Participantilor vor fi trimise prin fax, la nr. 
0264224209,pe e-mailul info@aegon.ro sau la sediul organizatorului din Str. Avram Iancu, Nr. 506-
508, etaj.5, localitatea Floresti, Jud. Cluj, Romania, in termen de 3 zile lucratoare de la data afisarii 
listei castigatorilor. Solutionarea contestatiei se va efectua de catre comisia care a validat 
castigatorul in termen de 24 de ore de la data primirii contestatiei si va fi definitiva. Contestatiile 
trimise dupa aceasta data vor fi considerate tardive si nu vor fi luate in considerare.  

9.4 Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica regulamentul pe parcursul desfasurarii 
Campaniei, cu mentiunea ca acest fapt va fi adus la cunostinta Participantilor prin publicarea 
informatiei pe pagina campaniei www.aegon.ro si pe pagina de Facebook a Aegon Romania, si prin 
actualizarea prezentului regulament cu cel putin 2 zile inainte de intrarea in vigoare a modificarilor.  

 

Organizator concurs: 

AegonTowarzystwo Ubezpieczeń          

na Życie S.A. Varşovia - Sucursala Floreşti        

 

ASIGURATOR,                                                               
Sinziana Maioreanu          

Director General           

…………………. 

 

Dana Cirstea        

Director Financiar      

…………………….. 

 

Ioana Cristea 

Aviz juridic 

..................... 
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