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CAMPANIA PROMOTIONALA 
 
Pachet cadou Regina Maria 
2 decembrie 2021 – 28 ianuarie 2022  
 
 

Regulament Oficial al Campaniei 

 

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI 

 

Campania „Pachet de analize cadou pentru copii in Reteaua Regina Maria” (denumita in 

continuare ”Campania”) este organizata si desfasurata de NN Asigurari de Viata S.A., (denumita in continuare 

“Organizator”) cu sediul in Bucuresti, strada Costache Negri, numarul 1-5, sectorul 5, Romania, avand numar 

de ordine la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti J40/475/1997, cod unic de 

inregistrare numarul 9100488, inregistrata ca operator de date cu caracter personal sub numarul 160, 

autorizata de Autoritatea de Supraveghere Financiara cu codul RA-012/10.04.2003, reprezentata de d-na 

Laura Lavinia Baloi, in calitate de Coordonator Strategii si Generare Clienti noi si d-na Gabriela Lupas - Ticu, 

in calitate de Director Arie Marketing si Operatiuni. 

 

Participantii la Campanie sunt obligati sa respecte termenii si conditiile Regulamentului Oficial al Campaniei, 

potrivit celor mentionate mai jos (denumit in continuare “Regulament Oficial”). 

 

SECTIUNEA 2. ZONA DE DESFASURARE A CAMPANIEI 

 

Campania promotionala este organizata si se va desfasura online, pe pagina de campanie: 

https://www.nn.ro/vreau-sanatate. 

 

Campania se desfasoara pe intreg teritoriul Romaniei si se adreseaza persoanelor care indeplinesc conditiile 

de eligibilitate mentionate la SECTIUNEA 4.  DREPTURI SI CONDITII DE PARTICIPARE 

 

Pentru obtinerea de informatii suplimentare referitoare la desfasurarea campaniei, va rugam sa sunati la 

numarul de telefon 021 9464 intre orele 9:00 – 17:30, de luni pana vineri, pe intreaga durata a Campaniei. De 

asemenea, regulamentul poate fi consultat si online pe https://www.nn.ro/vreau-sanatate.  

 

 

 

 

https://www.nn.ro/vreau-sanatate
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SECTIUNEA 3. DURATA CAMPANIEI 

 

Campania va fi lansata in data de  2 Decembrie 2021 si va dura pana la data de 28 ianuarie 2022 (inclusiv) 

si se adreseaza persoanelor care indeplinesc conditiile de eligibilitate mentionate la SECTIUNEA 4.  

DREPTURI SI CONDITII DE PARTICIPARE.  

 

Campania se va desfasura cu respectarea datelor mentionate, asa cum sunt prevazute in prezentul 

Regulament Oficial. 

 

Dupa incetarea duratei indicate, intreprinderea actiunilor mentionate in prezentul Regulament Oficial nu mai 

confera dreptul de a participa la Campanie. 

 

 

SECTIUNEA 4. DREPTURI SI CONDITII DE PARTICIPARE 

 

Campania este deschisa participarii persoanelor fizice care indeplinesc concomitent conditii mentionate mai 

jos, cu exceptia angajatilor,colaboratorilor Organizatorului si ai agentiilor de publicitate implicate in Campanie, 

precum si a rudelor de gradul I (copii si parinti) si a sotului/sotiei acestor persoane. : 

1. Au cel putin 18 ani. 

2. Au completat in perioada desfasurarii campaniei  un formularul de contact pentru Asigurarea de 

Sanatate NN pe www.nn.ro   

3. Semneaza o cerere de asigurare aferenta unei Asigurari de Sanatate NN, platesc prima de 

asigurare si li se emite polita de asigurare pana la 28 februarie 2022. 

4. Au calitatea de Contractant al Asigurarii de Sanatate NN incheiate. 

5. Contractul de asigurare trebuie sa fie in vigoare si cu plata primelor la zi, pe intreaga perioada a 

campaniei si la momentul utilizarii pachetului cadou. 

6. Contractul trebuie sa fie incheiat in conformitate cu conditiile de eligibilitate stabilite de catre 

Organizator, prin prisma legislatiei in domeniu si a normelor si reglementarilor interne ale acestuia. 

 

 

SECTIUNEA 5. DESCRIEREA BENEFICIILOR OFERITE IN CAMPANIE 

 

In cadrul prezentei campanii fiecare persoana care indeplineste conditiile de eligibilitate mentionate la 

SECTIUNEA 4. DREPTURI SI CONDITII DE PARTICIPARE si are calitatea de Contractant intr-un contract 

de Asigurare de Sanatate NN va primi 1 pachet gratuit de analize pentru copii in Reteaua de Sanatate Regina 

Maria.  

http://www.nn.ro/
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Pachetul contine 5 analize: Calciu ionic (ser), Calciu Seric, Fier (ser), Hemoleucograma completa si Examen 

coproparazitologic (I). Acesta poate fi activat doar pentru 1 copil (minor) si doar pe numele acestuia, indiferent 

daca minorul sau unul dintre parinti are calitatea de persoana asigurata intr-un contract de Asigurare de 

Sanatate NN. 

 

Activarea pachetului se va face pe baza unui cod unic, cod care va fi trimis prin e-mail de catre Organizator 

in perioada 22-28 februarie catre acei clienti care indeplinesc in mod cumulativ conditiile mentionate la 

SECTIUNEA 4. DREPTURI SI CONDITII DE PARTICIPARE. Pentru activarea pachetului clientii trebuie sa 

trimita furnizorului de servicii (Regina Maria), pe adresa de e-mail NNbeneficii@reginamaria.ro, urmatoarele 

informatii: 

- codul unic de activare; 

- nume, prenume, numar de telefon  si adresa de e-mail client NN (Contractant intr-un contract de 

Asigurare de Sanatate NN); 

- nume, prenume si CNP copil (minorul pentru care se activeaza pachetul). 

 

Serviciile incluse in pachet pot fi utilizate in perioada 01 martie 2022 - 31 mai 2022. La data de 01 iunie 2022 

ora 0:01 toate pachetele vor fi inactivate, indiferent daca au fost utilizate sau nu. De asemenea, pachetul isi 

va inceta valabilitatea in cazul rezilierii contractului de Asigurare de Sanatate NN. 

 
 

SECTIUNEA 6. MECANISMUL CAMPANIEI 

 

Campania se va desfasura dupa cum urmeaza: 

• Prospectii interesati de Asigurarea de Sanatate NN completeaza un formular de contact  pentru 

Asigurarea de Sanatate NN pe www.nn.ro  

• Consultantii financiari NN suna prospectii in maximum 3 zile lucratoare de la momentul completarii 

formularului de contact. 

• Prospectul, alaturi de consultantul financiar, trece printr-o analiza a nevoilor financiare aferente 

incheierii unei Asigurari de Sanatate NN si ii sunt detaliate mecanismului de campanie si serviciile 

oferite de partenerul Regina Maria, cadou oferit de NN Asigurari de Viata la cumpararea Asigurarii 

de Sanatate NN. 

• Prospectul achizitioneaza Asigurarea de Sanatate NN si efectueaza plata primei prime de 

asigurare.  

• Se emite polita de Asigurare de Sanatate NN. 

mailto:NNbeneficii@reginamaria.ro
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• In perioada 22 februarie – 28 februarie 2022, clientul primeste de la NN Asigurari de Viata un e-mail 

care va contine codul unic in baza caruia poate activa pachetul gratuit de analize si modalitatea de 

utilizare. 

 

SECTIUNEA 7. NOTIFICAREA  SI ACORDAREA BENEFICIILOR 

 

Sunt eligibili pentru acordarea pachetului gratuit de analize pentru copil, toti clientii NN care au calitatea de 

Contractant intr-o Asigurare de Sanatate NN si care indeplinesc conditiile de eligibilitate mentionate la 

SECTIUNEA 4. DREPTURI SI CONDITII DE PARTICIPARE.  

In perioada 22 februarie – 28 februarie 2022, daca clientul indeplineste criteriile de eligibilitate de la 

Sectiunea 4, primeste de la NN Asigurari de Viata un e-mail care va contine codul unic in baza caruia poate 

activa pachetul gratuit de analize si modalitatea de utilizare. 

 

In cazul in care unul dintre clienti nu urmeaza pasii descrisi in email-ul transmis de Organizator, sau in cazul 

in care clientul nu poate accepta cadoul oferit de Organizator din diverse motive, acesta pierde orice drept 

asupra cadoului, fara plata vreunei despagubiri sau alte compensatii din partea Organizatorului.  

 

Organizatorul nu va suporta altfel de cheltuieli dupa ce clientul este pus in posesia cadoului. Primirea 

pachetului de analize va fi consemnata prin trimiterea catre client pe e-mail a codului unic de activare a 

serviciilor de catre NN Asigurari de Viata. 

 

Odata cu primirea codului unic pe e-mail pentru activarea pachetului de preventie pentru copil, clientul declara 

in mod liber si neechivoc ca nu are niciun fel de pretentii, de nici o natura si nu va avea nici in viitor, fata de 

Organizator. 

 

Nu se poate opta pentru primirea contravalorii in bani a cadoului. In cadrul acestei Campanii, nu este posibila 

inlocuirea pachetului  oferit cu contravaloarea in bani sau cu alte beneficii. 

 

Organizatorul nu este raspunzator pentru calitatea serviciilor furnizate de clinicile din Reteaua de Sanatate 

Regina Maria si nici pentru eventualele intarzieri ce pot aparea. Responsabilitatea actului medical revine in 

exclusivitate personalului care a efectuat serviciul medical aferent, culpabilitatea fiind stabilita conform actelor 

normative in vigoare in domeniu. 

 

SECTIUNEA 8. PROTECTIA DATELOR PERSONALE 

 

Organizatorul se obliga sa respecte prevederile Regulamentului UE nr. 679/2016 privind protectia persoanelor 

fizice, in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal, si libera circulatie a acestor date, in ceea 
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ce priveste datele personale colectate pe durata Campaniei. Ca atare, Organizatorul se angajeaza sa 

pastreze confidentialitatea datelor personale ale participantilor/castigatorului la prezenta Campanie si sa le 

utilizeze conform prezentului Regulament Oficial si legislatiei in vigoare. 

 

Participantul la Campanie are urmatoarele drepturi conform Regulamentului UE nr. 679/2016 – dreptul de 

acces, de rectificare, stergere sau portabilitate a datelor, dreptul de a solicita restrictionarea prelucrarii datelor, 

dreptul de opozitie – pe care le poate exercita printr-o cerere transmisa la sediul Organizatorului. Totodata, 

pentru orice nemultumire legata de prelucrarea datelor, participantul la Campanie se poate adresa 

Responsabilului Organizatorului pentru protectia datelor la adresa dpo@nn.ro si/sau Autoritatii Nationale de 

Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal. 

 

Furnizorul serviciilor medicale, Regina Maria, este singurul raspunzator pentru prelucrarea, confidentialitatea, 

asigurarea securitatii si arhivarea datelor cu caracter personal, furnizate de clientul NN pe adresa de e-mail a 

furnizorului Regina Maria la momentul activarii serviciului medical si ulterior, pe parcursul accesarii serviciilor 

oferite, acestea fiind date la care NN nu are acces. 

 

SECTIUNEA 9. TAXE SI IMPOZITE 

 

Cadourile oferite sub forma pachetelor gratuite de analize pentru copii in Reteaua de Sanatate Regina Maria 

reprezinta venituri din premii pentru persoanele fizice beneficiare. Organizatorul se obliga sa calculeze, sa 

retina și sa vireze impozitul datorat pentru veniturile obținute de către fiecare beneficiar în conformitate cu 

Legea 227/2015 privind Codul Fiscal (cu modificările și completările ulterioare), respectiv dispozițiile 

referitoare la impozitarea veniturilor din premii; orice alte obligații fiscale sau de orice alta natura, în legătură 

cu acestea, fiind în sarcina exclusiva a fiecărui câștigător. 

 

SECTIUNEA 10. INTRERUPEREA SAU INCETAREA CAMPANIEI 

 

Prezenta Campanie poate fi intrerupta ori poate inceta numai in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie 

forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a 

continua prezenta Campanie, dar nu inainte de a anunta publicul prin intermediul site-ului www.nn.ro/vreau-

sanatate. 

 

SECTIUNEA 11. LITIGII 

 

Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la prezenta Campanie se vor rezolva pe cale 

amiabila. In cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane 

competente. 

mailto:dpo@nn.ro
https://www.nn.ro/vreau-sanatate
https://www.nn.ro/vreau-sanatate
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SECTIUNEA 12. REGULAMENTUL OFICIAL 

 

Regulamentul Oficial este disponibil gratuit pentru toti participantii pe site-ul www.nn.ro/vreau-sanatate, cat 

si la sediul companiei din strada Costache Negri, numarul 1-5, sectorul 5, Romania. Pentru orice alte 

lamuriri legate de regulament ne puteti contacta la numarul de telefon 021 9464 de luni pana vineri, intre 

orele 9:00 – 17:30 sau pe email la asigurari@nn.ro. 

 

Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial, urmand ca astfel 

de modificari sa intre in vigoare numai dupa ce anuntul prealabil de prezentare a acestor modificari a fost 

publicat pe site-ul  www.nn.ro/vreau-sanatate. 

  

Prin participarea la Campanie, Participantii sunt de acord sa respecte prevederile, termenii si conditiile 

prezentului Regulament Oficial. 

 

In cazul in care Organizatorul constata ca un client nu a indeplinit si/sau nu a respectat conditiile stipulate de 

prezentul Regulament Oficial al Campaniei, Organizatorul isi rezerva dreptul de a suspenda oricand drepturile 

si beneficiile ce ii revin acestuia, fara ca Organizatorul sa datoreze vreo despagubire sau plata persoanei 

respective.  

 

Data: 25.11.2021 

Bucuresti 

 

 

Laura Baloi                                           Gabriela Lupas - Ticu 

Coordonator Strategii si Generare Clienti noi  Director Arie Marketing si Operatiuni 
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