
 
 

 

 
LIBRA INTERNET BANK S.A. |  www.librabank.ro    

Phoenix Tower, Calea Vitan 6-6A, Sector 3, Bucuresti, 031296, Romania; Tel.: +40 (0) 21 208.8000; Fax: +40 (0)21 230.6565; Email: 
info@librabank.ro; 

Swift: BREL RO BU; Numar de ordine in Registrul Comertului J40/334/1996; Cod Unic de Inregistrare 8119644, atribut fiscal RO;  
Aut. BNR seria B nr. 000025/24.01.1997; Nr. Inmatriculare RB-PJR-40-037/18.02.1999; Numar inregistrare ca operator de date cu caracter personal: 

25819;  
Capital social subscris si varsat: 462.616.000 RON. Pentru orice nemultumire, va incurajam sa ne scrieti la reclamatii@librabank.ro 

 

Regulament giveaway ,,Frumusețea interioară de luna femeii”  

 

1. Organizatorul giveaway-ului ,,Frumusețea interioară de luna femeii” Libra Internet Bank S.A., Calea Vitan 

6-6A, sector 3, București, România, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/334/1996, 

Cod Unic de Înregistrare RO8119644 (denumită în continuare Libra Internet Bank sau Organizatorul), prin 

intermediul paginilor sale oficiale de Instagram (https://www.instagram.com/libra_internet_bank/) și 

Facebook (https://www.facebook.com/LibraInternetBank) în colaborare cu Gral Medical  

(https://www.facebook.com/GralMedical.servicii.medicale, https://www.instagram.com/gral.medical/),Gral 

Medical SRL, Strada Traian Popovici 79-91 C, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. 

J40/6112/2003, Cod Unic de Înregistrare RO15413404. 

2. Giveaway-ul se va derula cu respectarea prevederilor prezentului Regulament oficial (denumit în cele ce 

urmează ,,Regulamentul”), care este obligatoriu pentru toți participanții. 

3. Prin participarea la acest giveaway, se prezumă cunoașterea Regulamentului și acordul Participantului, care 

se obligă să respecte și să se conformeze tuturor termenilor, condițiilor și prevederilor prezentului Regulament. 

 

4. Descrierea giveaway-ului 

4.1. Giveaway-ul se desfășoară în perioada 8 martie –  8 aprilie, ora 23:59.  

4.2. Prin intermediul acestui giveaway, se oferă un voucher prin care se poate beneficia de un pachet complet 

gratuit de investigații destinate femeilor, realizate la clinicile Gral Medical din localitățile București, Craiova, 

Ploiești, Pitești, către o persoană prin tragere la sorți. De asemenea, participanții care își doresc pot beneficia 

de o reducere de 20% la acest pachet. Mai multe detalii se regăsesc în Articolul 6. 

4.3. Pentru participarea la giveaway, Organizatorul va realiza două postări prin care va anunța giveaway-ul 

pe paginile sale de Instagram și Facebook. Cei care doresc să participe la acest giveaway trebuie să dea like 

cel puțin uneia dintre postările aferente comunicării giveaway-ului, să dea follow paginii de social media 

aferente platformei pe care participă (Instagram sau Facebook), ale Organizatorilor Libra Internet Bank 

https://www.facebook.com/LibraInternetBank, https://www.instagram.com/libra_internet_bank/ și Gral 

Medical https://www.facebook.com/GralMedical.servicii.medicale,  

https://www.instagram.com/gral.medical/   precum și să eticheteze (tag), într-un comentariu la respectiva 

postare, un prieten. Pentru și mai multe șanse de câștig, participanții se pot înscrie și pe Facebook, cât și pe 

Instagram. Sunt acceptate mai multe comentarii care provin de la aceeași persoană doar în condițiile în care 

fiecare comentariu are menționat prin etichetare (tag) prieteni diferiți. În cazul în care vor exista mai multe 

tag-uri spre aceeași persoană, acestea nu vor fi luate în considerare.  

4.4. Nu se vor lua în considerare comentariile de pe alte pagini pe care postarea este distribuită, fiind 

considerate valabile doar acele comentarii de pe paginile oficiale de Facebook și Instagram Libra Internet Bank 

- https://www.facebook.com/LibraInternetBank, https://www.instagram.com/libra_internet_bank/, lăsate la 
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postările prin care se anunță giveaway-ul. De asemenea, nu se vor lua în considerare comentariile postate de 

conturi false sau pe care Banca le consideră ca fiind nepotrivite, neplăcute, ofensatoare, indecente, jignitoare, 

rasiste etc. 

4.5. Nu pot participa la giveaway angajații Libra Internet Bank, Libra IFN sau angajații Gral Medical. 

 

5. Anunțarea câștigătorului și acordarea premiului:  

5.1. Pentru desemnarea câștigătorului, se organizează o tragere la sorți prin intermediul serviciului 

www.random.org, unde sunt incluse toate comentariile celor două postări de pe Facebook și Instagram.  

5.2. După extragerea câștigătorului, vor mai fi extrase încă 3 persoane, de rezervă (back-up), care pot fi 

desemnate câștigătoare, în ordinea extragerii, în cazul în care unul sau mai mulți dintre cei extrași inițial nu 

vor îndeplini toate criteriile de eligibilitate sau nu vor răspunde în timp util (definit conform articolului 5.6.). 

5.3. Tragerea la sorți va avea loc în data de 10 aprilie, zi în care va fi anunțat câștigătorul. 

5.4. Pentru revendicarea premiului, câștigătorul trebuie să aibă peste 18 ani. În cazul în care câștigătorul are o 

vârstă mai mică de 18 ani, acesta va trebui sa ridice premiul dintr-o sucursală Libra, însoțit de părinte. În cazul 

în care nu acceptă, atunci câștigătorul va fi rezerva nr. 1. 

5.5. Libra Internet Bank își rezervă dreptul de a realiza verificări asupra îndeplinirii condițiilor de participare 

ale câștigătorilor, iar în cazul în care acestea nu sunt îndeplinite, câștigătorul nu este considerat eligibil.  

 

5.6. Confirmarea câștigătorilor se va face pe paginile oficiale de Facebook și Instagram, printr-un comentariu 

scris de către Libra Internet Bank, la comentariul persoanei extrase, prin care se confirmă câștigul. Va exista 

un singur astfel de comentariu, pe platforma de unde provine câștigătorul. 

5.7. Pentru a intra în posesia premiului, câștigătorul trebuie să ofere organizatorului Libra Internet Bank 

următoarele date: nume complet, data de naștere, adresa de e-mail, numărul de telefon și localitatea de reședință 

în maxim 24 de ore la postarea comentariului de către organizatori.  

5.8. În cazul în care câștigătorul va dori să facă acest premiu cadou unei alte persoane, acest lucru este posibil, 

iar câștigătorul ar trebui să ofere organizatorului atât datele sale, cât și datele beneficiarului premiului. 

5.9. În cazul în care câștigătorii nu oferă aceste informații în termenul de 24 de ore, câștigul nu poate fi atribuit. 

5.11. În urma confirmării câștigului cu Libra Internet Bank, banca va lua legătura cu Gral Medical pentru a 

realiza voucher-ul nominal prin care câștigătorul poate beneficia de premiu.  

5.12. Pentru informații suplimentare referitoare la giveaway, organizatorii pot fi contactați la adresa de e-mail 

marketing@librabank.ro sau prin intermediul paginilor oficiale de Facebook sau de Instagram. 
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6. Premiul giveaway-ului este următorul: 

6.1. Pachet de investigații destinat femeilor. Acesta este listat mai jos: 

pachet femei GRAL Medical     

   Preț  

Consultatie ginecologica  180 lei  

Consultatie senologica  220 lei  

Ecografie TV 330 lei  

Test Papanicolau 125 lei  

Examen secretie vaginala  110 lei  

Ecografie bilaterala  300 lei  

Ecografie abdomen total  55 lei  

Ecografie + consult tiroidă 490 lei  

Set analize  250 lei   

Consultatie medicină 

internă cu interpretare 

analize  70 lei  

 TOTAL 2130 lei  

 

6.2. Celalalte persoane, în afara câștigătorului, beneficiaza de 20% discount la pachetul de mai sus, dacă 

contactează în mod direct Gral Medical pe pagina lor de Facebook și dovedesc că au participat în cadrul 

giveaway-ului. 

 

7. POLITICA GENERALĂ PRIVIND PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

În conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 679 din 27 aprilie 2016 protecția persoanelor fizice în ceea ce 

privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (denumit în continuare 

„GDPR”), aplicabil începând cu data de 25 mai 2018, LIBRA INTERNET BANK SA, în calitate de 
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„Operator”, prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal cu bună credință și în realizarea scopurilor 

specificate în prezentul Regulament. 

7.1. Datele cu caracter personal pe care LIBRA INTERNET BANK SA le poate prelucra sunt următoarele: 

numele și prenumele, datele din actele de stare civilă, telefonul/faxul, adresa (domiciliul/reședința), adresa de 

e-mail. 

7.2. Datele cu caracter personal sunt prelucrate în scopul derulării giveaway-ului, al alegerii și desemnării 

câștigătorilor, cât și al acordării premiilor, împreună cu îndeplinirea oricăror obligații legale la care Banca este 

supusă în acest context. 

Mai multe informații referitoare la Prelucrarea datelor cu caracter personal pot fi consultate pe site-ul Libra 

Internet Bank: https://www.librabank.ro/politica_prelucrare_date  
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