
REGULAMENTUL CONCURSULUI « Pasionat de tenis? Castiga o invitatie zilnic la
turneul BRD Bucharest Open »

1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI

1.1. Concursul « Pasionat de tenis? Castiga o invitatie zilnic la turneul BRD Bucharest Open »
(denumit in continuare “Concursul”) este organizat de BRD Asset Management S.A.I. SA,
persoana juridica romana, cu sediul in Romania, Bucureşti, Str. Dr. Nicolae Staicovici nr. 2,
Opera Center II, etaj 5, sector 5, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J40/7066/2000,
avand CUI 13236071, inregistrata ca operator de date cu caracter personal nr. 23680, denumit in
continuare “Organizator”, in conformitate cu prevederile prezentate in prezentul Regulamentul
oficial al Concursului (denumit in continuare “Regulament”)

2. DURATA CONCURSULUI SI ARIA DE DESFASURARE
2.1. Concursul se desfasoara pe pagina oficiala  de facebook a BRD Asset Management S.A.I.
SA https://www.facebook.com/brdassetmanagement/ , in perioada 10-20 iulie 2018.

3. DREPTUL DE PARTICIPARE

3.1. La acest concurs pot participa persoanele fizice care au varsta minima de 18 ani (impliniti
pana la 01 iulie 2018). Nu pot participa persoanele juridice.

3.2. Pentru a participa la concursul “Pasionat de tenis? Castiga o invitatie zilnic la turneul BRD
Bucharest Open”, participantii trebuie sa raspunda corect la intrebarile generale din lumea
tenisului printr-un comentariu public la post-ul de anunt al concursului, afisat pe pagina oficiala
de Facebook a BRD Asset Management S.A.I. SA.
Organizatorul ofera cate o (1) invitatie (valabila pentru doua persoane) pentru fiecare zi a
turneului, in total 7 pentru toata perioada de desfasurare a turneului. Se va adresa cate o intrebare
conform tabelului de la pct. 5.1.. In tragerea la sorti eligibili sunt toti participantii care raspund
corect la intrebarea postata pe pagina oficiala de Facebook a BRD Asset Management S.A.I. SA.
Pentru fiecare tragere la sorti efectuata conform planificatorului de la pct 5.1 se va extrage un
castigator si o rezerva. Un participant nu poate castiga mai mult de o invitatie in cadrul
Concursului. Odata declarata castigatoare in cadrul Concursului, o persoana fizica nu va mai fi
luata in considerare la urmatoarele trageri la sorti pentru restul de bilete aflate in concurs.
3.3. Nu pot participa la concurs angajaţii Organizatorului si ai societatilor din grupul
Organizatorului, precum si afinii si rudele pana la gradul 4 ai persoanelor mentionate anterior.

4. PREMIILE CONCURSULUI
4.1. In cadrul acestui Concurs, Organizatorul va acorda castigatorului o(1) invitatie (valabila
pentru doua persoane) la turneul de tenis BRD Bucharest Open care va avea loc in perioada 10-



20 iulie 2018, la Bucuresti. Invitatiile sunt valabile pentru o singura zi conform datei precizate
pe acestea.
4.2. Premiile acordate in cadrul Concursului sunt 7 invitatii la “BRD Bucharest Open ».
4.3 Premiile totale acordate pe toata perioada concursului sunt in valoare de aproximativ 1200
RON.

5. ACORDAREA PREMIILOR
5.1 Castigatorii vor fi anuntati printr-un comentariu pe pagina de Faceboook a BRD Asset
Management S.A.I. SA. Tragerea la sorti se va desfasura conform urmatoarei planificari :

Zile 10 iulie 11 iulie 12 iulie 13 iulie 14 iulie 15 iulie 16 iulie 17 iulie 18 iulie 19 iulie
Intrebare 1 2 3 4 5 6 7

Tragere la
sorti 12 iulie 14 iulie 16 iulie 17 iulie 18 iulie 19 iulie 20 iulie

Pentru fiecare intrebare adresata se va oferi cate 1 invitatie (valabila pentru doua persoane).
Castigatorul va primi un mesaj privat (pe Facebook) de la BRD Asset Management S.A.I. SA in
care i se va comunica cum poate intra in posesia premiului.
Castigatorul este obligat sa furnizeze numele si prenumele complet. Biletele vor fi ridicate de la
sediul BRD Asset Managament S.A.I. sau pot fi trimise prin curier la adresa furnizata de
castigator. Daca in termen de 24 de ore persoana castigatoare nu raspunde la mesajul privat si nu
comunica datele solicitate mai sus, premiul este considerat nul si se acorda rezervei.

5.2. Persoanele desemnate castigatoare in conditiile prevazute anterior se vor prezenta sa ridice
premiul in locul comunicat de organizator.
5.3. Pentru ridicarea premiului, Castigatorul:
i) va prezenta buletinul/cartea de identitate sau documentul care atesta statutul de imputernicit al
Castigatorului;
ii) va exprima acordul in scris privind acceptarea premiului, prin semnarea unui proces verbal de
acceptare a premiului.
5.4. Neprezentarea Castigatorului cu buletinul/cartea de identitate pentru intrarea in posesia
premiului si nesemnarea procesului verbal de acceptare a premiului au drept consecinta stingerea
oricaror obligatii in sarcina Organizatorului de a preda premiul catre persoana respectiva. In
acest caz, castigatorul va fi invalidat.
5.5. In circumstante care nu depind de Organizator, acesta nu isi asuma responsabilitatea
respectarii termenelor mai sus mentionate.
5.6 Toate eventualele cheltuieli legate de calatoria din localitatea de resedinta a castigatorului (in
cazul in care acesta nu este din Bucuresti) la Bucuresti si retur, precum si in interiorul orasului
Bucuresti, sunt in sarcina exclusiva a castigatorului.

6. ALTERNATIVE ALE PREMIILOR
6.1. Castigatorii nu au posibilitatea sa primeasca alte beneficii si nici de a cere modificarea
parametrilor premiilor. Castigatorul nu poate solicita contravaloarea acestuia in bani.



6.2. Organizatorul va accepta oferirea invitatiei catre o alta persoana desemnata de castigator, in
cazul in care acesta doreste sa faca acest lucru.
6.3. In cazul in care Organizatorul schimba unul din premii, se obliga sa faca cunoscut acest fapt,
prin intocmirea unui Act aditional.

7. PROTECTIA DATELOR PERSONALE

7.5. Prelucrarea datelor participantilor in contextul prezentului Concurs este realizata in
conformitate cu documentul INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU
CARACTER PERSONAL PARTICIPARE CAMPANII/CONCURSURI, anexata prezentului
Regulament.
Prin intermediul documentului anterior mentionat, participantii au fost informati cu privire la
modul în care le sunt prelucrate datele cu caracter personal in contextul prezentei campanii
desfasurate de BRD ASSET Management S.A.I. S.A., operator de date cu caracter personal
precum si cu privire la drepturile ce le sunt conferite de lege in calitate de persoana vizata.
Documentul este disponibil gratuit, si pe site-ul Organizatorului, la adresa www. www.brdam.ro
si pagina oficiala de Facebook BRD Asset Management S.A.I. S.A.

In plus, datele cu caracter personal ale participantilor disponibile în / prin intermediul platformei
de socializare online (de exemplu, cele pe care Participantii le furnizeaza în calitate de utilizator
sau cele pe care le furnizăm Noi prin intermediul platformei de socializare Facebook pentru a vă
răspunde sau contacta), vor fi de asemenea colectate și prelucrate de operatorul / operatorii
respectivei  platforme conform propriei / propriilor politici de prelucrare a datelor cu caracter
personal

8. LITIGII SI LEGEA APLICABILA
8.1 Eventualele litigii avand ca parti pe Organizatorul Concursului si un participant la Concurs
vor fi solutionate pe cale amiabila, iar in cazul in care acest lucru nu este posibil, acestea vor fi
solutionate de instanta competenta.
8.2 Legea aplicabila este legea romana.

9. DISPOZITII FINALE
9.1. Regulamentul Oficial de desfăşurare al Concursului este disponibil, pe întreaga perioadă a
Concursului, în mod gratuit oricărui solicitant. Regulamentul se gaseste pe
https://www.facebook.com/brdassetmanagement/ dar si pe site-ul societatii : www.brdam.ro
9.2. Numele castigatorilor si valoarea premiilor atribuite in cadrul prezentului Concurs vor fi
facute publice, fara ca Organizatorul sa aiba nicio obligatie suplimentara, de plata sau de orice
alta natura, fata de acestia.
9.3. Scopul prezentului Regulament este de a stabili conditiile de participare la Concurs, modul
de desemnare al castigatorilor precum si modul de acordare al premiilor.
9.4. Eventualele reclamatii legate de derularea Concursului se vor putea trimite pe urmatoarea
adresa: BRD Asset Management S.A.I. SA, cu sediul in Str. Dr. Nicolae Staicovici nr. 2, Opera
Center II, etaj 5 sector 5, Bucuresti Romania, in atentia Compartimentului de Control Intern, in



termen de maxim 5 zile lucratoare de la data publicarii listei castigatorilor. Dupa aceasta, data
Organizatorul nu va mai lua in consideratie nicio contestatie.
9.5. Organizatorul nu are nicio obligatie de a intretine corespondenta cu solicitantii unor
revendicari necastigatoare ce apar ulterior acordarii efective a premiilor.
9.6. Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentative care ar putea
afecta imaginea sau costurile acestui Concurs.
9.7. Prin participarea la Concurs, Participanţii sunt de acord să respecte regulile şi toate condiţiile
stabilite de Regulamentul Oficial al Concursului. In cazul in care sunt identificate persoane care
au influentat sau care au facilitat castigarea de premii, Organizatorul are dreptul de a cere
urmarirea in instanta a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente. În cazul în care
Organizatorul Concursului constată că un câştigător nu a îndeplinit şi/sau nu a respectat
condiţiile stipulate in prezentul Regulament oficial, acesta îşi rezervă dreptul de a
suspenda/retrage oricând drepturile şi beneficiile ce revin câştigătorului respectiv, fără sa
datoreze vreo despăgubire pentru aceasta.
9.8. Organizatorul Concursului isi rezerva dreptul de a imbunatati sau modifica prezentul
regulament prin intocmirea unui Act aditional, urmand ca modificarile sa intre in vigoare numai
dupa anuntul prealabil pe site-ul https://www.facebook.com/brdassetmanagement/ si pe site-ul
societatii : www.brdam.ro



DATE DE IDENTIFICARE

BRD Simfonia Nr. Registru ASF CSC06FDIR/400014 prin decizia nr. D722/04.05.2001 . “Fondul
este autorizat pe principiul dispersiei riscului, să dețină până la 100% din active în valori
mobliare și instrumente ale pieței monetare emise sau garantate de statul român sau de
autorități publice locale ale acestuia.”

BRD Obligațiuni Nr. Registru ASF CSC06FDIR/400025 prin decizia nr. 3455/21.12.2015. “Fondul este
autorizat pe principiul dispersiei riscului, să dețină până la 100% din active în valori mobliare și
instrumente ale pieței monetare emise sau garantate de statul român sau de autorități publice locale ale
acestuia.”

BRD Diverso Clasa A Nr. Registru ASF CSC06FDIR/400056 prin decizia nr.1713/27.08.2008. “Fondul este
autorizat pe principiul dispersiei riscului, să dețină până la 100% din active în valori mobliare și
instrumente ale pieței monetare emise sau garantate de statul român sau de autorități publice locale ale
acestuia.”BRD Acțiuni Clasa A Nr. Registru ASF CSC06FDIR/400057 prin decizia nr.1714/27.08.2008.

BRD Euro Fond Nr. Registru ASF CSC06FDIR/400064 prin decizia nr. 452/30.03.2010. “Fondul este
autorizat pe principiul dispersiei riscului, să dețină până la 100% din active în valori mobliare și
instrumente ale pieței monetare emise sau garantate de statul român sau de autorități publice locale ale
acestuia.”BRD Index Nr. Registru ASF CSC06FDIR/400065 prin decizia nr.453/30.03.2010. “

BRD USD Fond Nr. Registru ASF CSC06FDIR/400095 prin decizia nr.87/04.06.2015. “Fondul este autorizat
pe principiul dispersiei riscului, să dețină până la 100% din active în valori mobliare și instrumente ale
pieței monetare emise sau garantate de statul român sau de autorități publice locale ale acestuia.”

BRD Asset Management SAI SA este autorizată prin decizia CNVM 527/30.03.2001 și înscrisă în registrul
ASF sub nr.PJR05SAIR/400010; Adresa: Str. Dr. Staicovici nr. 2, sector 5, București, telefon: 021 327 22
28/ 021 327 22 31, fax: 021 327 14 10

Notificare înscrisă în registrul de evidență a prelucrărilor de date cu caracter personal sub nr.23680.

Depozitar: BRD – Groupe Societe Generale cu Sediul central: Bd. Ion Mihalache nr.1-7, sector 1,
București, tel: 021 301 6100; Sediu Metav: Str. Biharia nr.67-77, sector 1, București.

Distribuitor: BRD – Groupe Societe Generale cu Sediul central: Bd. Ion Mihalache nr.1-7, sector 1,
București, tel: 021 301 6100

Citiți prospectul de emisiune și informațiile cheie destinate investitorilor, prevăzute la art.98 din O.U.G.
nr.32/2012, înainte de a investi în aceste fonduri, disponibile pe site-ul societății www.brdam.ro în limba
română. Performantele anterioare ale fondurilor nu reprezinta o garantie a realizarilor viitoare.


