
 

REGULAMENTUL CAMPANIEI 

“2 săptămâni Gratuite de 7card @Home, pe Huawei” 
 

1. ORGANIZATORUL 

 

1.1. Societatea BENEFIT SEVEN S.A. (numită în continuare “7card” sau “Organizatorul”), cu 

sediul social în str. Mărășești, BI. S111 Parter, Municipiul Roșiori de Vede, județul Teleorman, adresa 

de corespondență în București, Str. Zării nr. 11, Sector 5, Cod Unic de Înregistrare  RO, înregistrată la 

Oficiul Registrului Comerţului sub nr.  J34/387/2004, cont bancar numărul 

RO67RZBR0000060008394925, deschis la Raiffeisen Bank, reprezentată de domnul CREŢU 

ANDREI-DAN, domiciliat în municipiul București, Bld. Ion Mihalache nr. 317D, sc. A, et. 1, ap. 7, 

sector 1, CNP 1811208410015, în calitate de Director General Unic, lansează campania promoțională 

numită “Premii Wow de la 7card și Huawei!” pentru promovarea Programului 7card (denumită în 

continuare „Campania”). 

1.2. Prin înscrierea la Campanie conform regulilor din prezentul, participanții acceptă și își însușesc 

integral, expres și neechivoc prevederile prezentului regulament oficial (denumit în continuare 

„Regulamentul”). Orice modificare a Campaniei /acestui Regulament (inclusiv a duratei 

acesteia/acestuia) se va face doar de către Organizator si va fi adusă la cunoștința Participanților pe site-

ul www.7card.ro/premiiHuawei (Formularul dedicat utilizatorilor Huawei, aflat în partea de jos a 

paginii) și în aplicația 7card. Nicio persoană interesată nu va avea temei legal pentru a contesta 

modificarea sau pentru a solicita despăgubiri de orice fel în cazul modificării 

Campaniei/Regulamentului. 

1.3. Regulamentul, precum și detaliile Campaniei sunt disponibile în mod gratuit la link-ul 

www.7card.ro/premiiHuawei (Formularul dedicat utilizatorilor Huawei, aflat în partea de jos a paginii) 

pe toată Durata Campaniei. De asemenea, orice persoană interesată poate solicita o copie a prezentului 

Regulament, prin transmiterea unei cereri scrise la adresa de corespondență a Organizatorului din 

București, Str. Zării nr. 11, Sector 5, sau la adresa de email 7card@benefitseven.ro. 

 

2. SCOPUL. DURATA 

 

2.1. Campania este organizată pe baza prezentului Regulament și se desfășoară în conformitate cu 

dispozițiile Ordonanței de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață 

(republicată, cu modificările și completările subsecvente).  

2.2. Campania are ca scop principal promovarea Programului 7card, a Abonamentului și aplicației 7card 

în contextul utilizării dispozitivelor mobile Huawei. 

2.3. Campania se va desfășura în perioada 11 noiembrie 2020 (începând cu ora 12:00) – 23 noiembrie 

2020 (până la ora 16:59, inclusiv) (denumită în continuare „Durata Campaniei”).  

2.4. Niciunui Participant nu i se solicită/impune de către Organizator vreo cheltuială, directă sau 

indirectă, în contrapartidă expresă pentru înscrierea/participarea la Campanie. Participanții trebuie să 

îndeplinească condițiile prevăzute în Regulament pentru a beneficia de abonamentul 7card@Home 

oferit de Organizator. 

2.5. Participanții a căror înscriere în Campanie este validată de Organizator conform Regulamentului 

vor beneficia de abonament gratuit 7card@Home pentru perioada 25 noiembrie 2020 – 9 decembrie 

2020, în termenii din Regulament. 

 

3. MECANISMUL CAMPANIEI  

 

3.1. Campania este destinată utilizatorilor de telefoane mobile Huawei și care nu sunt utilizatori activi 

7card.  

 

3.2. Astfel, poate participa la Campanie pentru a beneficia de abonamentul gratuit 7card@Home orice 

persoană fizică cu domiciliul/reședința în România care îndeplinește cumulativ condițiile de 

participare, respectiv: 
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(i) are cel puțin 18 ani; și 

(ii) deține un telefon mobil Huawei; și 

(iii) NU este utilizator activ 7card (status-ul de utilizator activ 7card este indicat în aplicația 7card și în 

sistemul 7card); și 

(iv) se înscrie în Campanie oricând în perioada 11 noiembrie – 23 noiembrie, prin completarea și 

transmiterea formularului dedicat utilizatorilor Huawei de pe pagina www.7card.ro/premiiHuawei. 

Prin completarea integrală și transmiterea Formularului de înscriere în Campanie, participantul își 

manifestă acordul pentru participarea în Campanie și devine Participant, în sensul Regulamentului*. 

 

*Participantul trebuie să citească Regulamentul pentru a se asigura că la momentul înscrierii în 

Campanie înțelege pe deplin termenii Regulamentului, astfel încât înscrierea să fie în deplină 

cunoștință asupra termenilor și prevederilor Regulamentului, la momentul derulării fiecărui 

pas/fiecărei etape/formalități din Regulament. Acordul oricărui participant asupra termenilor 

Regulamentului se va considera dat la momentul completării Formularului de înscriere conform 

secțiunii 4 de mai jos. 

 

3.3. După primirea formularului, Organizatorul va verifica datele completate in formular și va informa 

Participantul dacă sunt îndeplinite condițiile pentru activarea abonamentului gratuit 7card @Home 

pentru perioada 25 noiembrie 2020 – 9 decembrie 2020, în data de 24 noiembrie 2020.  

 

3.4. După primirea emailului de confirmare a activării, Participantul va trebui să descarce aplicația 

7card@Home din Huawei AppGallery; abonamentul 7card@Home gratuit acordat în Campanie se 

poate activa doar pe un telefon mobil Huawei. Odată descărcată aplicația 7card, Participantul trebuie să 

se log-eze în aplicația 7card cu e-mailul cu care s-a înscris în Campanie și să își genereze o parolă 

sigură. Odată ce primește de la Organizator un email pentru activarea parolei, abonamentul 

7card@Home va fi activat și va putea fi utilizat în perioada 25 noiembrie 2020 – 9 decembrie 2020. 

Participantul va putea utiliza abonamentul 7card@Home doar cu respectarea tuturor acestor 

condiții/pași. 

 

3.5. Organizatorul își rezervă dreptul de a elimina oricând din Campanie și/sau de a refuza acordarea 

abonamentului 7card@Home gratuit și/sau de a suspenda/înceta furnizarea serviciilor aferente 

abonamentului 7card și/sau de a dezactiva abonamentul 7card în privința oricărui participant care nu 

îndeplinește toate condițiile de mai sus (ex. participantul care se înscrie este Utilizator Activ de 7card) 

sau care nu respectă Regulamentul Programului 7card sau care participă la Campanie prin 

fraudă/încălcarea în orice mod a Regulamentului. 

 

3.6. Utilizarea abonamentului 7card@Home se poate realiza doar cu respectarea de către Participant a 

Regulamentului  Programului 7card, următoarele precizări fiind aplicabile, deopotrivă: 

o Abonamentul de care beneficiază un Participant aferent înscrierii în Campanie îi permite 

acestuia accesul la programul 7card@Home care este exclusiv online, și doar pe perioada 25 noiembrie 

2020 – 9 decembrie 2020. Serviciile/Clasele unde are acces Participantul sunt prezentate în Aplicația 

7card; 

o Pentru evitarea oricărui dubiu, Abonamentul 7card este nominal, adică participantul pe numele 

căruia este activat abonamentul 7card@Home furnizat potrivit Campaniei nu poate fi înlocuit unilateral 

de catre Organizator/participant, în niciun caz, pe perioada de valabilitate a acestui abonament;  

o Prevederile privind Prietenii (Insotitorii) nu sunt aplicabile abonamentelor oferite în cadrul 

Campaniei; 

o Participantul poate utiliza abonamentul 7card doar in conformitate cu Regulamentul 

programului 7card si prezentului Regulament si Participantul nu poate pretinde, odata inrolat in 

Campanie, ca nu cunoaște aceste reguli. 

 

 

3.7.Alte prevederi: 

- Abonamentul 7card varianta @Home presupune accesul exclusiv online la clase de 

antrenament, prin intermediul platformelor utilizate de Organizator în acest sens;  
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- Indiferent de momentul înscrierii/descărcării aplicației 7card, aboamentul gratuit 7card@Home 

va fi valabil exclusiv în perioada 25 noiembrie 2020 – 9 decembrie 2020; 

- Pentru activarea abonamentului 7card@Home este necesară crearea unui cont temporar de 

abonat 7card de către Organizator; 

- În cazul în care Participantul a deținut în trecut/deține deja un abonament 7card, utilizând 

aceeași adresă email/număr telefon utilizate pentru înscrierea în prezenta Campanie, activarea 

abonamentului temporar acordat în baza Campaniei poate însemna reactivarea contului 7card 

anterior, dar pe noul dispozitiv telefonic – conform Campaniei. Aceasta poate duce la 

imposibilitatea Participantului, după expirarea perioadei de gratuitate, de a utiliza din nou 

abonamentul 7card pe dispozitivul inițial, fără acordul 7card (i.e. odată activat abonamentul 

conform prezentei Campanii, în considerarea numărului de telefon/adresei de e-mail furnizate 

de Participant, orice cont 7card anterior creat prin utilizarea adresei de e-mail/numărului de 

telefon va deveni nefuncțional pe dispozitivul pe care a fost instalată inițial aplicația 7card) și 

Organizatorul nu va putea fi ținut răspunzător pentru această nefuncționare/imposibilitatea 

utilizării abonamentului anterior/pe dispozitivul telefonic inițial. 

 

3.7. Nu pot participa la această Campanie angajații Organizatorului și rudele de gradul I ale acestora.  

3.8. Înscrierea în Campanie și participarea se desfășoară pe propria răspundere a fiecărui Participant 

(fără asumarea niciunei obligații, directe sau indirecte, de către Organizator către Participant – altele 

decât cele privind validarea înscrierii și activarea abonamentului conform Regulamentului), prin 

respectarea tuturor etapelor și condițiilor din Regulament.  

3.9. Înscrierea la Campanie presupune acceptarea în integralitate și întocmai a prevederilor și termenilor 

din prezentul Regulament și se va considera că Participanții înscriși în Campanie își asumă și respectă 

cu bună-credință termenii și condițiile din prezentul Regulament. 

3.10. Organizatorul nu va fi răspunzător pentru nicio daună/despăgubire față de un utilizator/Participant 

care ar pretinde că prin participarea la Campanie/activarea/utilizarea abonamentului 7card@Home, 

participantul/Participantul a încălcat regulamente interne/politici interne/obligații asumate de 

utilizator/Participant față de alte părți/Organizator sau imposibilitatea utilizării abonamentului 7card 

deja deținut de Participant. 

3.11. Abonamentul 7card@Home nu poate fi înlocuit și nici nu poate fi compensat în bani/ 

produse/servicii. 

 

4 ASPECTE PRIVIND RĂSPUNDEREA 

 

4.1. Organizatorul nu răspunde pentru niciun fel de daune directe sau indirecte cauzate Participanților/ 

abonaților 7card, de acțiuni/fapte ale unor terți, de ex. în cazul în care Participanții/abonații 7card 

primesc mesaje pe telefonul mobil sau pe adresa de email prin care se pretinde câștigarea unor anumite 

sume de bani sau alte premii ca urmare a participării la această Campanie/altă campanie și care nu au 

fost transmise de Organizator. În acest sens, Participanților li se pune în vedere că, în vederea activării 

abonamentului 7card în cadrul acestei Campanii, informarea se va face doar prin e-mail, și nu prin 

aplicații precum “WhatsApp” sau alte mijloace de comunicare și Organizatorul nu va solicita alte detalii 

decât cele menționate in prezentul Regulament.  

4.2. Organizatorul pune în vedere participanților că Organizatorul nu solicită sau condiționează 

validarea câștigătorilor / activarea abonamentului 7card@Home de plata vreunor sume de bani, 

informații confidențiale (ca de exemplu datele cardului bancar, coduri de securitate, parole, etc) către 

terți sau către Organizator, și că prezenta Campanie nu este loterie publicitară și nu implică tragere la 

sorți. Organizatorul nu este responsabil pentru eventualele cheltuieli suplimentare legate de Campanie 

pe care participanții le-ar putea suporta pentru a participa la Campanie / beneficia de abonamentul 

7card@Home, Organizatorul nesolicitând Participanților nicio sumă în contrapartida participării la 

Campanie/beneficierii de abonamentul 7card@Home. 

4.3. Organizatorul își rezervă dreptul de a elimina din Campanie/invalida orice Participant care nu 

respectă oricare prevedere din Regulament și/sau a utilizat mijloace frauduloase pentru a 

participa/accesa abonamentul, sau în privința căruia există indicii că a folosit/intenționat să folosească 

mijloace frauduloase pentru a participa/accesa abonamentul 7card. 



4.4 Organizatorul nu poate fi ținut răspunzător în cazul în care validarea unui Participant ca și 

Participant/activarea abonamentului 7card@Home nu poate fi realizată pentru motive/cauze 

neimputabile Organizatorului (ca de exemplu nefurnizarea datelor corecte pentru contact și validare). 

4.5. Organizatorul este îndreptățit să ia toate masurile necesare în caz de suspiciune/tentativă de fraudă 

(ex. a sistemului 7card), abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea Organizatorului, 

desfășurarea în bune condiții a Campaniei sau respectarea Regulamentului.  

4.6. Organizatorul nu îşi asumă nicio responsabilitate pentru vreun eveniment care determină 

imposibilitatea participării unui Participant la Campanie sau care poate afecta buna desfăşurare a 

activităților descrise în prezentul Regulament, ca urmare a unor restricții de natură tehnică sau a altor 

limitări specifice serviciilor de telecomunicații sau de internet, ca de exemplu: încărcarea rețelei, 

utilizarea incorectă a aplicației 7card, etc.  

4.7. Participantul garantează că va păstra o conduită decentă pe durata Campaniei și oricând după aceea, 

și că nu se va angaja în niciun comportament care să descurajeze/împiedice alți participanți de a 

participa la Campanie, sau care este altfel posibil sa păgubească sau sa distrugă reputația 

Organizatorului sau a unei terțe părți, sau care să aducă atingere drepturilor altor persoane, urmând a fi 

ținut direct răspunzător pentru orice prejudiciu astfel creat. 

 

5. ASPECTE PRIVIND PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

 

5.1. Aspectele privind prelucrarea datelor cu caracter personal sunt detaliate în Anexa la prezentul 

Regulament – Nota de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal.  

 

6. FORȚA MAJORĂ ȘI CAZUL FORTUIT 

 

Dacă o situație de forță majoră sau caz fortuit implică sau întârzie total sau parțial executarea 

Regulamentului şi continuarea/ punerea în aplicare a Campaniei de către Organizator, Organizatorul va 

fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea obligațiilor sale pentru perioada în care această 

îndeplinire va fi implicată sau întârziată, conform art. 1351 din Codul Civil. Organizatorul, dacă invocă 

forța majoră sau cazul fortuit, este obligat să comunice Participanților la Campanie existența cazului în 

termen de 15 (cincisprezece) zile lucrătoare de la apariția cazului de forță majoră sau caz fortuit. 

 

7. LEGEA APLICABILĂ. LITIGII 

 

7.1. Legea aplicabilă prezentului Regulament este legea română. 

7.2. Orice dispută apărută în legătură cu Campania şi aplicarea prezentului Regulament va fi înaintată 

spre rezolvare unui Comitet format din 3 (trei) membri numiţi de Organizator, alcătuit din: un 

reprezentant al Departamentului Comercial, un reprezentant al Managementului şi un reprezentant al 

Departamentului Marketing din cadrul companiei Organizatorului. Hotărârea comitetului este 

obligatorie până la anularea ei printr-o hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă, emisă de 

instanța competentă. Fiecare Participant care se consideră astfel prejudiciat se poate adresa instanței 

judecătorești competente din România. 

 

ORGANIZATOR, 

BENEFIT SEVEN S.A., 

prin Director General Unic 

CREŢU ANDREI-DAN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXA la regulamentul campaniei “2 Săptămâni Gratuite de 7card @Home, pe Huawei”  

 

Nota de informare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal 

Campania “2 Săptămâni Gratuite de 7card @Home, pe Huawei” 

 

Suntem Benefit Seven S.A. (o societate pe acțiuni cu sediul social în Municipiul Roşiorii de Vede, Str. 

Mărăşeşti, Bl. S111, parter, Județul Teleorman, adresă pentru corespondență Strada Zării, Nr. 11, 

Subsol, Parter și Etaj, Sector 5, București, înregistrată la Registrul Comerţului cu numărul 

J34/387/2004, cod unic de înregistrare RO16696040, având un capital social subscris și vărsat de 

100.000 RON). 

 

Prin acestă notă de informare aducem la cunoștința participanților (fiecare, denumit în prezenta 

“Participant”) la campania  “2 Săptămâni Gratuite de 7card @Home, pe Huawei” (“Campania”), 

organizată de Benefit Seven S.A. (“Organizatorul”/“noi”) principalele elemente privind prelucrarea 

datelor lor cu caracter personal, în conformitate cu prevederile legale, in special cele din Regulamentul 

(UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter 

personal (ex. art. 12 și art. 13 din Regulament). 

 

Astfel, aferent Campaniei prelucrăm următoarele date cu caracter personal ale Participanților 

(„Datele”): 

• numele și prenumele, adresa de e-mail, numărul de telefon mobil, statusul (Inactiv/Activ/În 

curs de activare), tip dispozitiv Huawei, elemente privind dispozitivul Huawei pe care se 

instalează aplicația 7card. 

 

Fiecare Participant la Campanie înțelege că participarea sa la Campanie este permisă dată fiind 

nedeținerea unui abonament 7card (Full)/7card@Home activ, accesul la Campanie fiind o facilitate la 

care are acces tocmai pentru a testa aplicația 7card și abonamentul 7card. 

 

Organizatorul respectă cu strictețe legislația privind protecția datelor cu caracter personal, in special 

cele din Regulamentul General privind Protecția Datelor nr. 679/2016 si legislația națională secundară 

(inclusiv legislația aplicabila comunicărilor comerciale), respecta si aplica principiile de legalitate, 

transparenta, minimizare si securitate a prelucrării datelor cu caracter personal.  

 

Fiecare Participant înțelege că participarea sa la Campanie nu presupune prelucrarea altor date cu 

caracter personal decât cele prelucrate de Organizator pentru a verifica calitatea de utilizator 7card a 

participantului la Campanie, sau pentru alte scopuri decât formalități aferente înscrierii, validării și 

participării efective a Participantului la Campanie, inclusiv pentru activarea abonamentului 

7card@Home. 

 

Organizatorul procesează datele cu caracter personal în temeiul acordului Participantului (exprimat la 

înscrierea în Campanie la completarea Formularului de înscriere), pentru următoarele scopuri: 

procesarea înscrierilor și validarea înscrierii Participanților/ îndeplinirii condițiilor din Regulament, 

contactarea Participanților pe durata Campaniei cu privire la derularea Campaniei, activarea 

abonamentului 7card@Home oferit de Organizator. 

 

Prelucrarea datelor cu caracter personal (inclusiv prin confruntarea datelor utilizate pentru înscrierea în 

Campanie cu datele din sistemul 7card cuprinzând deținătorii existenți de conturi 7card/abonament 

7card) este esențială pentru validarea îndeplinirii condițiilor de participare în Campanie și beneficiere 

de abonament, astfel încât refuzul unui Participant de a i se procesa datele cu caracter personal în scopul 

Campaniei (sau retragerea consimțământului pe parcurs) îndreptățește Organizatorul să poată refuza 

derularea formalităților (descalificarea) și/sau activarea abonamentului 7card sau poate duce la 

suspendarea/încetarea abonamentului 7card, Participanții neputând invoca, în orice astfel de situație, 

acordarea de despăgubiri sau alte sume/cheltuieli, cu orice titlu, de la Organizator/alt colaborator al 

Organizatorului. Pentru a valida înscrierea/activarea abonamentului 7card, Organizatorul va confrunta 

datele comunicate la înscriere cu cele din sistemul 7card, dat fiind că această Campanie se adresează 



celor care nu dețin deja un abonament 7card. Totodată, Organizatorul va prelucra datele e-mail/număr 

de telefon mobil pentru a asigura activarea abonamentului 7card@Home oferit în cadrul Campaniei, 

asociat unic dispozitivului Huawei pe care este descărcată aplicația 7card pentru utilizarea 

abonamentului 7card@Home activat potrivit prezentului.  

 

Datele personale colectate și prelucrate aferent Campaniei vor fi păstrate de Organizator exclusiv pe 

durata în care abonamentul 7card@Home furnizat este activ. Ulterior vor și șterse sau anonimizate fără 

posibilitatea identificării participantului. 

 

Prelucrarea datelor personale ale Participanților, în virtutea calității de utilizatori abonament 7card, 

aferent participării în Programul 7card, se realizează distinct, conform Politicii de prelucrare a datelor 

de pe www.7card.ro - tu ai calitatea de Abonat, chiar daca nu ești salariat/însoțitor al unui angajat al 

clientului 7card, dat fiind că ești unul dintre beneficiarii abonamentelor gratuite 7card@Home oferite 

în Campanie; astfel toate referințele din Politica de prelucrare a datelor de pe www.7card.ro cu privire 

la angajat/salariat/Abonat trebuie citite ca fiind referințe la Participant/beneficiar al abonamentului 

7card@Home, potrivit Regulamentului Campaniei. In relatia dintre Benefit Seven SA si tine (Abonat), 

se vor aplica si scopurile si temeiurile mentionate in Politica de prelucrare a datelor de pe www.7card.ro 

aferentă Programului 7card. 

 

Organizatorul nu va publica datele beneficiarilor abonamentului 7card@Home oferit în cadrul 

Campaniei.  

 

Organizatorul se angajează să păstreze confidențialitatea datelor personale ale Participanților la 

prezenta Campanie si să le utilizeze conform prezentului Regulament şi legislației în vigoare.  

 

Ca și regulă, Datele nu sunt stocate într-o țară situată în afara Uniunii Europene sau Spațiului Economic 

European („SEE”). Totuși, unele date pot fi transferate către partenerii Organizatorului care sunt 

utilizați pentru realizarea formalităților de înscriere în Campanie (Formularul de înscriere) și pentru 

purtarea corespondenței cu Participanții aferent Campaniei.  

 

Vom furniza către partenerul/colaboratorul nostru în organizarea Campaniei informația privind tipul 

dispozitivului Huawei – astfel cum participantul o menționează la înscrierea în Campanie; această 

informație nu duce la identificarea persoanei participantului. 

 

În lumina prevederilor GDPR, asigurăm fiecărei persoane vizate de prelucrare următoarele drepturi: 

dreptul la informare, dreptul de acces la datele sale, dreptul la rectificarea datelor sale, dreptul la 

restricționarea prelucrării, dreptul la ștergerea datelor sale, dreptul la portabilitatea datelor (după caz) și 

dreptul de a sesiza autoritatea de supraveghere A.N.S.P.D.C.P. (www.dataprotection.ro). De asemenea, 

orice persoană vizată este informată prin prezenta că își poate retrage consimțământul exprimat pentru 

prelucrarea datelor sale dacă solicită acest lucru la datele de contact de mai jos.  

Datele de contact ale responsabilului cu protecția datelor  din partea Organizatorului sunt Anne-Cécile 

Colas <Dpo.group@sodexo.com>. Orice cereri referitoare la datele dvs. personale prelucrate de 

Organizator ca parte a acestei Campanii, inclusiv adresarea de cereri de exercitare a drepturilor 

persoanelor vizate, inclusiv pentru retragerea consimțământului, vor fi transmise la această adresa de 

email.  

 

În cazul în care considerați că legislația în vigoare privind protecția datelor cu caracter personal nu este 

respectată în cadrul acestei prelucrări, aveți dreptul de a depune o plângere în fața Autorității Naționale 

de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (www.dataprotection.ro). 

 

 

http://www.7card.ro/
http://www.7card.ro/
http://www.dataprotection.ro/
mailto:Dpo.group@sodexo.com
http://www.dataprotection.ro/

