REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI
“Polita ta CASCO START– Euroins”
SECŢIUNEA 1. ORGANIZATORUL
Organizatorul prezentei campanii promoţionale(denumită în cele ce urmează „Campania”) este SC
PINT.RO BROKER DE ASIGURARE SRL, cu sediul in Bucuresti, sector 2, strada Delea Veche, nr.
16-18, parter, ap.2, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/3122/2009, CUI 25251334,
inregistrata ca operator de date cu caracter personal sub nr. 11495, autorizata de Autoritatea de
Supraveghere Financiara si inregistrata in Registrul Brokerilor sub numarul RBK - 569, reprezentata
legal prin administrator Alexandru-Stefan Pintilie (denumita in continuare “Organizatorul “ sau
”PBA”).
Participantii la Campania Promotionala sunt obligati sa respecte termenii si conditiile prezentului
Regulamentului Oficial al Campaniei, denumit in continuare “Regulament Oficial”.
Campania se va desfăşura conform prezentului Regulament, ale cărui prevederi sunt obligatorii pentru
toţi participanţii. Regulamentul oficial în cauză este întocmit şi făcut public, conform legislaţiei
aplicabile în România.
SECŢIUNEA 2. LOCUL DE DESFĂŞURARE A CAMPANIEI PROMOŢIONALE
Campania Promoţională este organizată şi se desfăşoara in mediul online pe site-ul www.pint.ro.
SECŢIUNEA 3. DURATA CAMPANIEI PROMOŢIONALE
Campania Promoţională se va desfăşura incepand cu data de 06.06.2022 si pana la 05.09.2022.
Organizatorul isi rezerva dreptul sa decida in orice moment stoparea sau prelungirea campaniei.
SECŢIUNEA 4. DREPTUL DE PARTICIPARE
Campania este adresata clientilor care indeplinesc urmatoarele conditii in mod cumulativ:
1) sunt persoane juridice sau fizice (care au 18 ani impliniti la data inceperii campaniei), cu
sediul sau cetatenie sau rezidenta romana,
2) achizitioneaza in perioada campaniei o polita de asigurare de tip Asigurarea pentru avarii și
furt a vehiculelor – CASCO START la societatea de asigurare Euroins Romania Asigurare
-Reasigurare S.A., conform conditiilor de preluare in asigurare stabilite de societatea Euroins, online,
pe site-ul www.pint.ro.
Pentru participarea la Campanie, achizitia politei de asigurare CASCO Start trebuie să aiba loc în
perioada Campaniei, prezentata în sectiunea a 3-a a prezentului regulament.

Se considera decazuta din calitatea de participant persoana care prezinta Organizatorului documente
false sau asupra carora exista suspiciuni de fals sau frauda. Participarea la aceasta Campanie implica
acceptarea integrala, expresa si neechivoca a prezentului Regulament Oficial si cunoasterea acestuia.

SECŢIUNEA 5. OBIECTUL CAMPANIEI
Prin prezenta Campanie promotionala este promovatã vanzarea de asigurari de tip CASCO in scopul
cresterii portofoliului de clienti al Organizatorului.
Prin aceasta Campanie promotionala, Organizatorul recompenseaza clientii care indeplinesc toate
conditiile prevazute in prezentul Regulament, acordandu-le o reducere de 20% din prima de
asigurare a politei facultative Asigurarea pentru avarii si furt a vehiculelor CASCO Start promovat la societatea Euroins Romania incheiata in perioada campaniei.
Reducerea oferita de catre Organizator se acorda in lei, in limita sumei de 600 de lei.
SECTIUNEA 6. MECANISMUL DE DESFASURARE A CAMPANIEI.
Pentru a participa la promotie, participantul trebuie sa achizitioneze pe durata campaniei pe site-ul
www.pint.ro o polita de asigurare facultativa CASCO Start, conform conditiilor de preluare in
asigurare stabilite de societatea Euroins Romania Asigurare-Reasigurare SA.
SECTIUNEA 7. CONDITII DE VALIDITATE
Pentru ca un participant sa fie considerat valid si sa primeasca bonusul oferit de catre Organizator,
trebuie sa indeplineasca cumulativ conditiile de participare mentionate la Sectiunea 4 a prezentului
Regulament.
SECTIUNEA 8. CONFIDENŢIALITATEA DATELOR
Prin participarea la Campania Promotionala, participantii isi exprima acordul ca datele lor personale
furnizate Organziatorului sa fie prelucrate de catre compania Organizatoare (inregistrata ca operator
de date cu caracter personal la ANSPDCP sub nr: 11495) si sa fie folosite in viitor pentru activitati
statistice, de marketing si informari prin intermediul sms-ului si a postei (direct mailing-ului) cu
privire la noi oferte sau promotii. Participantii care nu sunt de acord ca datelor lor personale sa fie
folosite in viitor pentru scopuri de marketing/informare, trebuie sa trimita pe adresa de email
contact@pint.ro o solicitare scrisa in acest sens.
Participantii la campanie, in calitate de persoane vizate, au conform Legii 677/2001 urmatoarele
drepturi: dreptul la informare (art.12), dreptul de acces la date (art.13), dreptul de interventie asupra
datelor (art.14), dreptul de opozitie (art. 15), dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art.17)
si dreptul de a se adresa justitiei (art.18). In vederea exercitarii drepturilor prevazute anterior,
persoana vizata va inainta operatorului o cerere intocmita in forma scrisa, datata si semnata, in cerere
solicitantul poate arata daca doreste ca informatiile sa ii fie comunicate la o anumita adresa, care poate

fi si de posta electronica, sau printr-un serviciu de corespondenta care sa asigure ca predarea i se va
face personal.
Organizatorul se obligă de asemenea să respecte prevederile Regulamentului EU nr. 679/2016, privind
protecția datelor personale stocate. Ca atare, PBA se angajează să păstreze confidențialitatea datelor
personale ale solicitantului și să le utilizeze conform prezentului Regulament și legislației în vigoare.
10.5. In calitate de persoane vizate conform Regulamentului (UE) 2016/679 al Palamentului 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, au urmatoarele drepturi:
 Dreptul de acces: persoanele vizate au dreptul de a obtine de la Operator confirmarea ca
prelucreaza datele lor cu caracter personal, precum si informatii privind specificul prelucrarii
cum ar fi: scopul, categoriile de date cu caracter personal prelucrate, destinatarii datelor,
perioada pentru care datele sunt pastrate, existenta dreptului de rectificare, stergere sau
restrictionare a prelucrarii. Acest drept le permite sa obtina gratuit o copie a datelor cu
caracter personal prelucrate, precum si contracost orice copii suplimentare;
 Dreptul de rectificare a datelor: persoanele vizate au dreptul de a solicita modificarea datelor
lor cu caracter personal incorecte ori, dupa caz, completarea datelor care sunt incomplete.


Dreptul la stergere: persoanele vizate au dreptul de a solicita stergerea datelor lor cu caracter
personal atunci cand:
 - Acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate si se
prelucreaza;
 - Si-au retras consimtamantul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal si
Operatorul nu le mai poate prelucra pe alte temeiuri legale;
 - Datele cu caracter personal sunt prelucrate contrar legii;
 - Datele cu caracter personal trebuie sterse conform legislatiei relevante;

 Retragerea consimtamantului si dreptul de opozitie: persoanele vizate au dreptul de a-si
retrage oricand consimtamantul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal
prelucrate pe baza de consimtamant. De asemenea, se pot opune oricand prelucrarilor pentru
scopul de marketing, inclusiv profilarilor efectuate in acest scop, precum si prelucrarilor
bazate pe interesul legitim al Operatorului, din motive care tin de situatia lor specifica.
 Restrictionare: persoanele vizate au dreptul de a solicita restrictionarea prelucrarii datelor in
urmatoarele situatii:
- In cazul in care contesta corectitudinea datelor cu caracter personal, pe o perioada care ii permite
Operatorului sa verifice exactitatea acestor date;
 - In cazul in care prelucrarea este ilegala, iar persoanele vizate se opun stergerii datelor cu
caracter personal, solicitand in schimb restrictionarea utilizarii lor;

 - In cazul in care Operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal in scopul
prelucrarii, dar persoanele vizate le solicita pentru o actiune in instanta;
 - In cazul in care persoanele vizate s-au opus prelucrarii, pentru intervalul de timp in care se
verifica daca drepturile legitime ale Operatorilui prevaleaza asupra drepturilor lor in calitate
de persoana vizata.
 Dreptul la portabilitate: in masura in care se prelucreaza datele cu caracter personal prin
mijloace automatizate, persoanele vizate au dreptul sa solicite Operatorului furnizarea datelor
cu caracter personal intr-o forma structurata, utilizata frecvent si care poate fi citita in mod
automatizat. Daca persoanele vizate solicita acest lucru, Operatorul poate sa transmita datele
lor cu caracter personal unei alte entitati, daca este posibil din punct de vedere tehnic.
Pentru exercitarea drepturilor, persoanele vizate se pot adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată la
adresa societății indicate în prezentul Regulament, la adresa contact@pint.ro
Inainte de a da curs oricarei astfel de cereri, ne rezervam dreptul de a va verifica identitatea, pentru a
ne asigura ca solicitarea provine chiar din partea persoanei vizate.
După soluționarea eventualelor cereri, reclamații privind prelucrări nejustificate, în măsura în care
acestea sunt întemeiate, datele personale colectate vor fi distruse și nu vor fi prelucrate în orice mod,
cu excepția cazului în care prelucrarea este impusă de obligațiile legale ce revin S.C. PINT..RO
BROKER DE ASIGURARE SRL sau atunci când există un interes legitim.
Dreptul de a depune o plangere la autoritatea de supraveghere si cerere in justitie: persoanele vizate au
dreptul de a depune plangere la autoritatea de supraveghere a prelucrarii datelor in cazul in care
considera ca le-au fost incalcate drepturile: Autoritatea Nationala pentru Supravegherea Prelucrarii
Datelor cu Caracter Personal; Adresa: Bulevardul General Gheorghe Magheru nr. 28-30, Sector 1,
Bucuresti; e-mail anspdcp@dataprotection.ro.
De asemenea, persoanele vizate au dreptul de a se adresa in justitie.
Organizatorul se obligă să implementeze măsuri tehnice și organizatorice adecvate în vederea
asigurării unui nivel de securitate corespunzător datelor cu caracter personal aparținând persoanelor
vizate.
SECŢIUNEA 9. LITIGII
Eventualele litigii apărute între Organizator şi participanţii la Campania Promoţională se vor rezolva
pe cale amiabilă, în caz contrar acestea vor fi înaintate spre soluţionare instanţelor judecătoreşti
competente de la sediul central al Organizatorului.
SECŢIUNEA 10. TAXE SI IMPOZITE
Organizatorul se obliga sa calculeze, sa retina si sa vireze impozitul datorat pentru veniturile obtinute
de catre castigatori in conformitate cu Legea 571/2003 privind codul fiscal, orice alte obligatii de
natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu acestea, fiind in sarcina exclusiva a
castigatorului.

SECŢIUNEA 11. ÎNTRERUPEREA/INCETAREA CAMPANIEI PROMOŢIONALE
Campania Promotionala va inceta la data stabilita de catre Organizator.
Organizatorul poate inceta anticipat prezenta campanie fara vreo notificare prealabila.
De asemenea, Campania Promoţională va fi întreruptă imediat, în caz de forţă majoră, inclusiv in
cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a continua prezenta
Campanie Promotionala.
SECŢIUNEA 12. RESPONSABILITATE
Organizatorul nu este responsabil pentru eventualele defecţiuni tehnice ce apar independent de voinţa
sa sau care pot conduce la întreruperea funcţionării website-ului www.pint.ro. În eventualitatea unei
astfel de întreruperi, functionarea site-ului se va relua după remedierea defecţiunilor.
Organizatorul nu este responsabil pentru niciun fel de daune aduse câştigătorului sau unor terţe
persoane, ca urmare sau în legătură cu utilizarea bonusului.
Organizatorul nu este responsabil si nu va acorda nicio despăgubire în bani sau alte beneficii
participantilor care nu respectă sau nu întrunesc întocmai cerinţele Regulamentului Oficial al
prezentei Campaniei Promotionale.
Organizatorul nu are nicio obligaţie către Participanţi, cu privire la plata unei sume băneşti cu titlu de
despăgubire sau altele asemenea.
Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a sistemului,
abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei campanii.
Clientul isi asuma intreaga responsabilitatea pentru datele furnizate telefonic sau pe site-ul
www.pint.ro achizitionarea politei de asigurare CASCO comandata conform conditiilor de emitere
stabilite de asigurator (ex: informatii despre bunul asigurat si despre detinatorul acestuia, s.a.),
Organzatorul sau partenerii acestuia emitand politele de asigurare conform datelor furnizate de catre
client.
SECŢIUNEA 13. REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOŢIONALE
Prezentul Regulament Oficial este disponibil spre consultare in mod gratuit, pe site-ul www.pint.ro
pe intreaga durata a Campaniei Promotionale.
Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica prezentul Regulament Oficial, urmand ca modificarile
sa fie publicate pe website si sa intre in vigoare la data mentionata in actul modificator.
Prin inscrierea la Campanie participanţii sunt de acord si se obliga sa respecte prevederile prezentului
Regulament.
Orice nerespectare a dispozitiilor prezentului regulament oficial duce la anularea automată a
câştigurilor.

Participarea la această Campanie Promoţională implică acceptarea tuturor prevederilor prezentului
Regulament Oficial de desfăşurare a campaniei promoţionale .
Prezentul Regulament a fost intocmit si semnat, astazi, 06.06.2022.
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