Regulamentul concursului “BaniIQ – fii inteligent cu banii tăi!”
Concursul se adresează oricărui cetăţean român cu vârsta minimă de 18 ani şi face parte din proiectul
BaniIQ, care are ca scop formarea abilităţilor de a lua decizii financiare responsabile, pentru o viaţă activă şi
independentă financiar. Concursul este organizat de asociaţia non-profit Junior Achievement România.
1. Durata şi desfăşurarea
Înscrierile în concurs au loc în perioada 1 iulie – 30 septembrie 2012 exclusiv online, pe site-ul baniiq.ro.
Campania se încheie pe 15 octombrie 2012, după premierea câştigătorului.
Participarea la concurs şi accesul la resursele online sunt gratuite.
2. Dreptul de participare
La concurs poate participa orice cetăţean român care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:
1.1. Are vârsta minimă de 18 ani.
1.2. A completat chestionarul de pe pagina concursului din site-ul baniiq.ro, mentionand o adresa de
email valida.
1.3 Nu au dreptul de a participa la această competiţie asociații/acționarii, administratorii şi angajații
organizatorului şi ai companiilor colaboratoare la aceasta competiţie, precum şi membrii familiilor
acestora (copii, părinţi, soţ/soţie).
3. Premierea
Premiul constă într-un Kindle eReader şi se acordă în urma tragerii la sorţi. Aceasta va avea loc în termen de
5 zile de la data încheierii înscrierii în concurs, la sediul Junior Achievement România. Tragerea la sorţi
constă în extragerea electronică aleatorie a unui număr de ordine care corespunde adresei de email înscrisă
în concurs de către managerul de program. Alternativ, alte trei numere de ordine vor fi stabilite aleatoriu
pentru o listă de rezervă, în cazul nevalidării primului câştigător.
4. Validarea câştigătorului
Câştigătorul va fi anunţat pe email de rezultat, urmând ca în termen de 2 zile (48 de ore) să confirme
acceptarea premiului, oferind datele necesare pentru livrarea premiului (nume, prenume, adresa, telefon).
În cazul în care adresa de email nu este validă sau câştigătorul nu confirmă acceptarea premiului în
termenul stabilit, următoarea adresă de email de pe lista de rezervă va fi luată în calcul pentru stabilirea
unui câştigător.
După validarea câştigătorului, premiul va fi livrat la adresa menţionată în termen de 7 zile.
Rezultatul va fi făcut public pe site-ul baniiq.ro.
5. Protecţia datelor personale
Organizatorul se angajează să păstreze confidenţialitatea datelor personale ale participanţilor şi să le
utilizeze strict în scopul prezentului concurs şi în conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 privind
protecţia datelor personale.
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