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REGULAMENT OFICIAL CAMPANIE 
„Marea carte a corpului uman pentru Aegon Diagnose me junior ” 

 
 

1. Organizatorul si regulamentul oficial al campaniei 
1.1 Concursul este organizat si desfasurat de AEGON Towarzystwo Ubezpieczen na Zycie S.A., 

cu sediul in str. Woloska 5, 02-675 Warszawa,  Polonia, număr de ordine în Registrul 
Asigurătorilor RX-912,  reprezentat pe teritoriul României de AEGON Towarzystwo 
Ubezpieczen na Zycie S.A. Varsovia - Sucursala Floresti, str. Avram Iancu, nr. 506-508, Et. 
5, 407280 Floresti, Cluj, România, Nr. O.R.C.: J12/3192/2011, CUI: 29501352, reprezentata 
legal prin D-na SINZIANA MAIOREANU, in calitate de Director General, (denumita in 
continuare "Organizator"). 

1.2 Scopul acestui Regulament Oficial (denumit in continuare si ,,Regulamentul”) este de a stabili 
conditiile de participare la campanie si modul  in care se primesc premiile. 

1.3 Prin participarea la campanie, toti participantii si eventualii castigatori sunt de acord si se 
obliga sa respecte si sa se conformeze tuturor cerintelor si conditiilor impuse de Organizator 
prin prezentul Regulament Oficial. Organizatorul nu are nici o obligatie de a intretine 
corespondenta cu solicitantii unor revendicari ce apar ulterior acordarii efective a premiilor, 
sau dupa termenul de revendicare a premiilor prevazut in prezentul Regulament Oficial. 

1.4 Regulamentul, precum si detaliile Campaniei sunt disponibile oricarui participant, in mod 
gratuit, pe intreaga durata a Campaniei, pe site-ul oficial al Organizatorului. 
(www.aegon.ro). 

 
2. Temeiul legal 
2.1 Prezentul regulament este conform cu prevederile O.G nr. 99/2000 privind comercializarea 

produselor si serviciilor de piata, cu modificarile si completarile ulterioare. 
 
3. Durata campaniei, aria de desfasurare si dreptul de participare  
3.1 Concursul se desfasoara pe tot teritoriul Romaniei, online, pe website-ul Aegon Market - 

www.Aegonmarket.ro. 
3.2 Campania se desfasoara pe perioada 1noiembrie – 15 decembrie 2020, in conformitate cu 

prevederile prezentului Regulament Oficial. 
3.3 Campania se adreseaza tuturor celor care intra pe Aegon Market, cu varsta peste 18 ani, care 

cumpara o asigurare Aegon Diagnose Me Junior in perioada de campanie.  
3.4 La prezenta campanie promotionala NU pot participa angajatii Organizatorului, rudele de 

gradul I sau sotul/sotia acestora si persoanele fizice angajate ale entitatilor partenere 
implicate in aceasta promotie. 

3.5 Dreptul de participare la concurs este anulat automat în situaţia în care o persoană furnizează 
date sau informaţii false, eronate sau necorespunzătoare prin completarea datelor personale 
sau în cazul în care Organizatorul constată că respectiva persoana fraudează sau încearcă să 
fraudeze mecanismul concursului sau foloseste un limbaj nepotrivit in raspunsurile oferite la 
intrebarile deschise din chestionar. 

 
4. Premii 
 
4.1 In cadrul Campaniei se vor acorda  un numar total de 50 de premii, constand intr-o carte 

“Marea carte a corpului uman”, autor Peter Allen., aparuta la Editura Copiilor, pentru primele 
50 de vanzari Aegon Diagnose me Junior din perioada de campanie.  

4.2   Valoarea maximă a premiilor care pot fi acordate in cadrul Campaniei este de 1270.50 lei      
(TVA inclus).  

4.3 Nu se va acorda contravaloarea in bani pentru premii si acestea nu pot fi inlocuite cu alte 
beneficii. Dreptul asupra premiului nu poate fi transferat unei alte persoane.  

 
5. Desemnarea castigatorilor: 
5.1.  Castigatorii campaniei vor fi primii 50 de cumparatori ai asigurarii Aegon Diagnose Me Junior, 

achizitionate in perioada de campanie mentionata la art. 3.2 din prezentul Regulament.  
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5.2. Cele 50 de premii vor fi oferite doar pentru primele 50 de asigurari Aegon Diagnose Me Junior 
cumparate in perioada de campanie, care au avut o participare valida si nu au fost 
descalificati, in conformitate cu Regulamentul. 

5.3. Castigatorilor li se vor expedia premiile la adresele mentionate de acestia in momentul achizitiei 
asigurarii.  

6. Protectia datelor personale 
6.1 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). 

6.2 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 consimtamantului 
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 prevad 

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. 
 

7.  Taxe si impozite 

7.1 In numele fiecarui castigator, Organizatorul Campaniei va vira la Bugetul de Stat impozitul 
cu retinere la sursa, aplicabil veniturilor individuale obtinute in baza acestui regulament, 
conform prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile 
ulterioare.  

7.2 Organizatorul Campaniei nu este raspunzator de plata altor obligatii financiare legate de 
premiile oferite, cu exceptia celui de mai sus. 

 
8. Incetarea campaniei 
8.1 Prezenta campanie poate inceta numai in cazul producerii unui eveniment ce constituie forta 

majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa 
sa, de a continua prezenta campanie. 

 
9. Litigii 
9.1 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. 

 
10.    Dispozitii finale 
10.1 Regulamentul Oficial, precum si detaliile Campaniei sunt disponibile oricarui participant, in 

mod gratuit, pe intreaga durata a Campaniei pe site-ul oficial al Organizatorului 
(www.aegon.ro)  

10.2 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 
campanie si care se afla in afara culpei organizatorului. 

10.3 Orice fel de contestatii venite din partea participantilor vor fi trimise prin fax, la nr. 
0264224224, e-mail info@aegon.ro sau la sediul organizatorului din Str. Avram Iancu, Nr. 
506-508, etaj.5, localitatea Floresti, Jud. Cluj, Romania,. 
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10.4 Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica regulamentul pe parcursul desfasurarii 
Campaniei, cu mentiunea ca eventualele modificari vor fi aduse la cunostinta participantilor 
si a publicului cu cel puţin 72 de ore înainte de a intra în vigoare.  

 
 
 
ORGANIZATOR: 
AegonTowarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Varşovia - Sucursala Floreşti 
 
 
Sinziana Maioreanu 
Director General 

…………………. 

 

Dana Cirstea  

Director Financiar 

…………………….. 

Aviz juridic 

 

 



Act de modificare a REGULAMENTULUI OFICIAL al CAMPANIEI 
„Marea carte a corpului uman pentru Aegon Diagnose me junior ” 

 
 

AEGON Towarzystwo Ubezpieczen na Zycie S.A., cu sediul in str. Woloska 5, 02-675 Varsovia,  
Polonia, număr de ordine în Registrul Asigurătorilor RX-912,  reprezentat pe teritoriul României de 
AEGON Towarzystwo Ubezpieczen na Zycie S.A. Varsovia - Sucursala Floresti, str. Avram Iancu, nr. 506-
508, Et. 5, 407280 Floresti, Cluj, România, Nr. O.R.C.: J12/3192/2011, CUI: 29501352, reprezentata 
legal prin D-na SINZIANA MAIOREANU - Director General, in calitate de Organizator al Campaniei 
„Marea carte a corpului uman pentru Aegon Diagnose me junior ”, decide modicarea Reguamentului 
Oficial al campaniei mentionate anterior, astfel: 

Art. 1. (1) Organizatorul decide modificarea Regulamentului Oficial al Campaniei „Marea carte a corpului 
uman pentru Aegon Diagnose me junior” (denumit in continuare ,,Regulamentul Oficial”), in sensul 
prelungirii duratei de campanie pana la data de 15 ianuarie 2021 si astfel, art. 3.2. a Regulamentului 
Oficial va avea urmatorul continut: 

3.2. Campania se desfasoara pe perioada 1 noiembrie 2020 – 15 ianuarie 2021 in conformitate 
cu prevederile prezentului Regulament Oficial. 

 
(2) Conform prevederilor Regulamentului Oficial, Organizatorul va aduce la cunostinta participantilor si 
a publicului modificarea mentionata la art. 1, alin (1), cu cel puţin 72 de ore înainte de a intra în vigoare. 
 
Art. 2. Restul prevederilor din Regulamentul Oficial raman neschimbate, urmand sa se aplice intocmai 
prevederile prezentului act de modificare, ce constituie parte integranta a Regulamentului Oficial. 

 
 
 

Prezentul Act de modificare a fost adoptat la data de 11.12.2020 
 
 
 
 
 
ORGANIZATOR: 
AegonTowarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Varşovia - Sucursala Floreşti 
 
 
Sinziana Maioreanu 
Director General 

…………………. 

 

Dana Cirstea  

Director Financiar 

…………………….. 

Aviz juridic 

 


