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Campanie “10 lei direct in contul phyre”
- Regulament de organizare GENERALITATI:
Campania “10 lei direct in contul phyre " desfasurata in perioada 08.03.2019 - 31.03.2019,
este organizata de PHYRE PAY ROMANIA S.R.L. - societate comercială cu răspundere
limitată, organizată şi funcţionând conform legii române, având sediul social în Oras
Voluntari, Soseaua Bucuresti Nord nr. 10, Cladirea Global City Business Park, Corpul O11,
etaj 8, camera “Evolutie”, judet Ilfov, având cod unic de înregistrare 40417199, număr de
ordine în Registrul Comerţului J23/126/14.01.2019, reprezentata prin dl. Traian Baicu, avand
functia de Administrator, care întreține și exploatează tehnic aplicația Phyre App, in calitate
de “Organizator”,
in parteneriat cu S.C Altex Romania S.R.L., cu sediul in Global City Business Park, Corp
O1.1, Soseaua București – Nord, Numarul 10, Etaj 9-10, Voluntari, Judetul Ilfov, Romania, cod
unic de inregistrare RO2864518, numar de inregistrare la Registrul Comertului
J23/2611/2016, reprezentanta legal de domnul Ostahie Dan, in calitate de Administrator,
denumit in continuare “Partener”.
Phyre oferă servicii tehnice care sprijină furnizarea de servicii de plată fără a se presupune
deținerea fondurilor care trebuie transferate, inclusiv prin prelucrarea și stocarea datelor,
autenticitatea datelor și a obiectului, tehnologiile informației și rețeaua de comunicații,
achiziția, furnizarea și întreținerea terminalelor și dispozitivelor utilizate pentru serviciile de
plată, cu excepția serviciilor de inițiere a plăților și a serviciilor de informații privind conturile.
In momentul intrarii in Campanie, acceptati responsabilitatea exclusiva pentru a decide daca
participarea dumneavoastra este legala conform oricarei jurisdictii aplicabile pentru
dumneavoastra. Intrand in Campanie, dumneavoastra sunteti de acord cu aceste “Reguli
oficiale” si cu faptul ca deciziile Organizatorului sunt definitive si obligatorii in privinta
Campaniei.
Prin instalarea și activarea aplicației Phyre App pe dispozitivul Dvs. mobil, acceptați și sunteți
de acord să respectați aceste prevederi generale. Acordul dvs. cu aceste dispoziții generale
va fi dat electronic prin declarația dvs. electronică. Instalarea și activarea aplicației Phyre
App pe dispozitivul Dvs. mobil vor avea sensul de semnătură electronică în sensul Legii
privind documentul electronic și serviciile de identificare electronică. Prin adoptarea acestor
dispoziții generale, sunteți de acord că puterea legală a semnăturii dvs. electronice atasată
de Dvs. este echivalentă cu cea pe care ați semnat-o cu mâna Dvs.
Organizatorul isi rezerva dreptul, la discretia sa absoluta, de a descalifica orice persoana
care falsifica procedura de inregistrare sau functionare a Campaniei, care incalca prezentul
Regulament, care actioneaza intr-un mod lipsit de etica sau perturbator sau care se
determina ca actioneaza cu intentia de a deranja, abuza, ameninta sau hartui orice
persoana.
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Utilizarea, in orice mod, a unor metode frauduloase de inscriere in Campanie, va atrage
anularea tuturor inregistrarilor prin aceste metode, iar persoanele care folosesc aceste
metode vor fi descalificate.
Daca, din orice motiv, aceasta Campanie nu se poate desfasura conform planificarii datorita
unor cauze aflate in afara controlului Organizatorului, fraudei, problemelor tehnice, sau orice
alte cauze care, in opinia Organizatorului, corup sau afecteaza administrarea, securitatea,
corectitudinea, integritatea sau desfasurarea corespunzatoare a Campaniei, Organizatorul
isi rezerva dreptul de a anula, inceta, modifica sau suspenda Campania. In situatia in care
Campania inceteaza din cauza fortei majore, fraudei sau a dificultatilor tehnice inainte de
finalul Perioadei Campaniei, se va face un anunt oficial la locatia Campaniei.
DEFINITII:
1. Phyre App înseamnă aplicația prin care puteți utiliza anumite servicii pe care le puteți
descărca gratuit de la Magazin Google Play și / sau AppStore și care, atunci când sunt
instalate pe dispozitivul dvs. mobil, vă permit să efectuați funcționalități de plată
definite.
2. Banii electronici înseamnă valoarea nominală a fondurilor monetare acordate de dvs.
care sunt stocate în formă electronică, inclusiv în formă magnetică, în sistemul de
informații Paynetics. Banii electronici se eliberează prin plasarea în contul dvs. în
Paynetics a proprietarului, a sumei, datei de emitere și a altor date din registrul de
monedă electronică, stocate în sistemul de informații Paynetics. Banii electronici
eliberați pot fi utilizați pentru operațiunile de plată prin intermediul cardului Paynetics
sau prin contul dvs. Paynetics până la limita acestora pe durata valabilității cardului și
pot fi alimentate sau reîncărcate sau cumpărate de dvs.
3. Contul Paynetics înseamnă un cont, păstrat de Paynetics pe numele dvs., care:
stochează banii dvs. electronici și este conectat la cardul dvs. de plată la care se
efectuează suplimentarea fondurilor și din care se efectuează operațiuni de plată.
4. Credit prealabil alimentat înseamnă orice sold preliminar alimentat de noi în contul
dvs. Paynetics.
5. Paynetics, înseamnă Paynetics AD, cu sediul și adresa de conducere: Sofia,
municipiul Sofia, comuna Losenets, b-dul James Bourchier 76-A, Registru menținut
de Agenția de înregistrare sub nr. 31574695. Paynetics AD este o societate de bani
electronici, deținătoare de licență pentru desfășurarea activității ca societate de bani
electronici, emisă de Consiliul de administrație al BNM cu Decizia nr. 44 din 11.04
.2016 г. și este înregistrată în registrul ținut de Banca Națională a Bulgariei.
6. Dispozitivul mobil inseamna un dispozitiv portabil mobil cu capacitate NFC și
funcționează pe versiunea Android 4.4 sau pe versiuni mai recente, cu excepția
iPhone sau iPad.
PERIOADA SI LOCATIA CAMPANIEI:
Campania se desfasoara in perioada 08.03.2019 ora 00:00, pana pe 31.03.2019 ora 23:59,
este promovata in magazinele Altex Promenada București, respectiv Media Galaxy Feeria
București conform prezentului Regulament, publicat pe site-u www.phyreapp.com;
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desfasurata prin actiuni si etape ce presupun instalarea, inregistrarea in Phyre App si
utilizarea serviciilor Phyre App.
DREPTUL LA PARTICIPARE. ELIGIBILITATE:
La aceasta campanie poate participa orice persoana fizica, rezidenta in Romania, cu varsta
de peste 18 ani, implinita la data inceperii campaniei, cu capacitate deplina de exercitiu, care
detine un dispozitiv mobil care permite instalarea aplicatiei Phyre App.
Persoana care va participa la aceasta campanie va fi supusa procedurilor de identificare si
verificarilor privind securitatea informatiilor.
Nu sunt eligibile persoanele care au detinut anterior un cont Phyre/ card Paynetics care a
fost inchis de catre Organizator, in mod unilateral pentru actiuni sau incercari de fraudare
ale sistemului.
MECANISMUL CAMPANIEI:
Persoana eligibila va instala pentru prima data aplicatia phyre pe un terminal compatibil
Android sau iOS, in perioada mai sus mentionata.
Ulterior, dupa crearea contului, orice utilizator nou care foloseste codul promotional
“ALTEX10” sau “MEDIAGALAXY10”, va primi direct in contul phyre suma de 10 Lei (RON).
Cei 10 LEI primiti nu pot fi transferati catre un alt cont phyre decat daca in prealabil a fost
efectuata o alimentare a contului phyre cu un card de debit/credit cu cel putin 20 lei.
INFORMATII PRIVIND APLICATIA “PHYRE”:
Persoanele care vor sa participe la acesta promotie trebuie să instaleze portofelul mobil
phyre (aplicația) din Google Play / App Store.
LIMITAREA RĂSPUNDERII:
In niciun caz Organizatorul sau Partenerul nu va fi responsabil sau raspunzator pentru niciun
fel de daune sau pierderi de orice fel, inclusiv daune directe, indirecte, incidente,
subsecvente sau punitive, rezultate ca urmare a participarii Dvs. la acesta Campanie.
Fara a limita cele mentionate mai sus, produsele si serviciile oferite de catre Organizator,
inclusiv prezenta Campanie, sunt oferite „ca atare”, fara garantii suplimentare, explicite sau
implicite, fata de cele pe care Organizatorul este obligat potrivit legislatiei in vigoare sa le
acorde.
LEGISLATIE SI LITIGII:
Prezentul Regulament este guvernat de legislatia romana. Daca una dintre clauze va fi
declarata nula, celelalte clauze nu vor fi afectate si vor continua sa fie valabile si aplicabile
in conformitate cu legislatia romana. Orice litigiu care decurge din prezentul Regulament va
fi solutionat de catre instantele competente din Romania.
REGULAMENTUL CAMPANIEI:
Regulamentul de participare / desfasurare a Campaniei este disponibil, gratuit, oricarui
solicitant la locatia Campaniei/ pagina de internet a Campaniei, cat si la sediul Partenerului,
din Soseaua Bucuresti-Nord, Nr. 10, Cladirea Global City Business Park, Corp O1.1, Etaj 910, Voluntari, Judetul Ilfov, Romania si este supus dispozitiilor contractuale ce
reglementeaza parteneriatul dintre Phyre Pay Romania SRL si Altex Romania SRL.
FORTA MAJORA:
Forta majora reprezinta orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevazut
de Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului, din motive independente de vointa
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sa si a carui aparitie determina imposibilitatea acestuia de a-si indeplini obligatiile asumate
conform acestui Regulament.
Daca intervine situatia de mai sus sau apare o alta situatie de forta majora care impiedica
sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului sau continuarea Campaniei,
Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor pe perioada in
care indeplinirea obligatiilor va fi impiedicata sau intarziata conform legii.
INCETAREA CAMPANIEI:
Prezenta Campanie poate inceta in cazul aparitiei unui eveniment de forta majora sau in
cazul schimbarii cadrului legislativ astfel incat organizarea si desfasurarea Campaniei sa
presupuna cresterea bugetului alocat acestui proiect.
RECLAMATII:
Dacă aveți o plângere cu privire la serviciul mobil pentru plăți Phyre, vă rugăm să ne
anunțați pe e-mailul de service (support@phyreapp.com), pentru a investiga
circumstanțele pentru dvs.
PROTECŢIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL :
Prin prezentul Regulament Oficial, Organizatorul si societatile comerciale implicate in
organizarea Campaniei se obliga sa respecte prevederile legislatiei privind protectia datelor
cu caracter personal respectiv, ale Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European
si al Consiliului din data de 27.04.2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste
prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de
abrogare a Directivei 95/46/CE (,,GDPR’’) aplicabil incepand cu 25.05.2018.
Organizatorul actioneaza in calitate de operator conform GDPR in ceea ce priveste
prelucrarea datelor cu caracter personal ale utilizatorilor care se inscriu in campanie, iar
Partenerul in calitate de imputernicit al Operatorului. Prelucrarea datelor cu caracter
personal colectate si utilizate in contextul organizarii si desfasurarii campaniei vor fi
guvernate de regulile descrise in acest Regulament.
Categoriie de date prelucrate in legatura cu utilizarea aplicatiei Phyre:
Nu colectam date ale persoanelor sub 18 ani, acestea fiind declarate neeligibile.
Datele colectate la instalarea aplicatiei de la persoanele eligibile sunt: nume, adresa, email,
numarul de telefon mobil, data nasterii si datele cardului Dvs.de plata, detalii privind
tranzactiile pe care le efectuati prin Phyre App, informații din partea agențiilor pentru
prevenirea fraudelor și a agențiilor de referință de credit sau a altor organizații care participă
la sprijinirea sau furnizarea de Phyre App și serviciile conexe.
Vă exprimați consimțământul dvs. informat și explicit de a vă acorda datele personale cu
scopul de a fi colectate și prelucrate de noi.
Aplicația Phyre utilizează Firebase, AppSee, Google Analytics, Crashlytics, Mixpanel și
Intercom pentru a colecta informații despre utilizarea aplicației mobile de către utilizatori
pentru a îmbunătăți experiența utilizatorului.
Scopurile prelucrarii datelor cu caracter personal :
Datele cu caracter personal sunt prelucrate in urmatoarele scopuri (temeiul juridic specific
al prelucrarii a fost adaugat intre paranteze atunci cand se detaliaza scopul prelucrarii
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datelor cu caracter personal) in temeiul obtinerii consimtamantului in conformitate cu art. 6
(1) (a) din GDPR sau a intereselor legitime in conformitate cu art. 6 (1) (f) din GDPR):
a. organizarea si desfasurarea Campaniei,
b. acordarea serviciilor de plata mobila Phyre; portofel virtual pentru carduri de
fidelitate; vizualizare interactiva a ofertelor;
c. contactare in legatura cu deschiderea, administrarea, lansarea aplicatiei, cardului
si contului Paynetics;
d. utilizarea datelor cu caracter personal ale clientului in scopuri promotionale si
publicitare in legatura cu ofertele actuale in cadrul campaniei (consimtamantul
personelor vizate);
e. transmiterea de comunicari comerciale in scop de marketing cum ar fi oferte cu
privire la produsele Organizatorului, invitatii de a participa la concursuri, loterii
publicitare, chestionare sau sondaje si alte comunicari similare (consimtamantul
personelor vizate);
f. prelucrari automate, inclusiv profilare (consimtamantul personelor vizate);
g. in vederea incheierii si executarii unui contract pe care persoana vizata l-a
incheiat cu operatorul /organizatorul in scopul participarii la Campanie;
h. solutionarea reclamatiilor si a solicitarilor;
i. solutionarea potentialelor litigii inaintate instantelor, recuperarea creantelor;
j. solutionarea oricaror plangeri in legatura cu organizarea si desfasurarea
Campaniei;
k. punerea in aplicare a prevederilor Regulamentului pentru aparare in instanta
si/sau alte proceduri judiciare sau administrative, inclusiv investigarea
eventualelor incalcari, realizarea diverselor raportari, analize si studii statistice cu
privire la campaniile organizate si succesul acestora (interesul legitim al
Organizatorului sau al Partenerului);
l. activitati de arhivare, daca sunt cerute de legislatie (obligatia legala a
Organizatorului).
In cazul in care consimtamantul persoanelor vizate constituie temeiul juridic pentru
prelucrarea datelor cu caracter personal, persoanele vizate au dreptul de a-si retrage acest
consimtamant in orice moment. Participantii care refuza sa comunice sau isi retrag
consimtamantul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal necesare pentru
participarea in Campanie, nu vor fi eligibili sa participe la aceasta campanie.
În cazul în care Phyre intenționează să utilizeze datele dvs. personale în alte scopuri, veți fi
notificat (ă) și vi se va solicita consimțământul dvs. explicit în acest sens.
Sursa si destinatarii datelor cu caracter personal:
Organizatorul poate dezvalui datele cu caracter personal catre:
➢ Partenerii sai, actionand fie ca operatori, fie ca persoane imputernicite,
notarilor publici/ avocatilor desemnati sa acorde asistenta pentru organizarea
si desfasurarea Campaniei.
➢ Furnizori ai serviciilor aferente activitatilor de marketing (agentii de marketing,
societati de furnizare a serviciilor de e-mail marketing);
➢ Furnizori de servicii de curierat, telefonie mobila;
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➢ Autoritati publice sau alte categorii de destinatari, inclusiv altor societati din
Grup, daca dezvaluirea are la baza un temei juridic adecvat (cum ar fi o
obligatie legala, consimtamantul sau interesul legitim).
➢ Companiilor terte in vederea oferirii serviciilor care proceseaza si stocheaza
datele Phyre: Firebase, Google Analytics, Appsee, Amazon Web Services
(AWS), Mixpanel, Intercom, retelelor de carduri Mastercard.
Google Analytics, pentru a analiza utilizarea site-ului nostru. Google Analytics colectează
informații despre utilizarea site-urilor Web prin "module cookie". Declarația de
confidențialitate
a
Google
poate
fi
accesată
la
adresa:
https://www.google.com/policies/privacy.
Majoritatea browserelor vă permit să refuzați acceptarea cookie-urilor, precum și să le
ștergeți. Blocarea tuturor "cookie-urilor" va avea un impact negativ asupra utilizabilității
multor site-uri. Dacă blocați "cookies", nu puteți utiliza toate funcționalitățile site-ului nostru.
Durata de pastrare a datelor
Datele cu caracter personal se pastreaza cat este necesar pentru indeplinirea scopurilor
pentru care au fost colectate, cu respectarea procedurilor interne privind retentia datelor,
inclusiv a regulilor de arhivare aplicabile.
Toate datele cu caracter personal vor fi păstrate pentru o perioadă minimă de 5 (cinci) ani
de la colectare.
Când scopul pentru care au fost primite datele cu caracter personal este reziliat și datele
personale nu mai sunt necesare, le vom distruge sau le vom șterge într-un mod sigur.
Drepturile persoanelor vizate
Conform legii, personele vizate beneficiaza de o serie de drepturi. Incepand cu data intrarii
in vigoare a GDPR, persoanele vizate beneficiaza de urmatoarele drepturi:
a. Dreptul de acces: persoanele vizate au dreptul de a obtine de la Operator confirmarea
ca prelucreaza datele lor cu caracter personal, precum si informatii privind specificul
prelucrarii cum ar fi: scopul, categoriile de date cu caracter personal prelucrate,
destinatarii datelor, perioada pentru care datele sunt pastrate, existent dreptului de
rectificare, stergere sau restrictionare a prelucrarii. Acest drept le permite sa obtina
gratuit o copie a datelor cu caracter personal prelucrate, precum si contracost orice
copii suplimentare;
b. Dreptul de rectificare a datelor: persoanele vizate au dreptul de a solicita modificarea
datelor lor cu caracter personal incorecte ori, dupa caz, completarea datelor care
sunt incomplete.
c. Dreptul la stergere: persoanele vizate au dreptul de a solicita stergerea datelor lor cu
caracter personal atunci cand:
➢ Acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate
si se prelucreaza;
➢ Si-au retras consimtamantul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal
si Operatorul nu le mai poate prelucra pe alte temeiuri legale;
➢ Datele cu caracter personal sunt prelucrate contrar legii;
➢ Datele cu caracter personal trebuie sterse conform legislatiei relevante;
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d. Retragerea consimtamantului si dreptul de opozitie: persoanele vizate au dreptul de
a-si retrage oricand consimtamantul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter
personal prelucrate pe baza de consimtamant. De asemenea, se pot opune oricand
prelucrarilor pentru scopul de marketing, inclusiv profilarilor efectuate in acest scop,
precum si prelucrarilor bazate pe interesul legitim al Operatorului, din motive care tin
de situatia lor specifica.
e. Restrictionare: persoanele vizate au dreptul de a solicita restrictionarea prelucrarii
datelor in urmatoarele situatii:
➢ In cazul in care contesta corectitudinea datelor cu caracter personal, pe o
perioada care ii permite Operatorului sa verifice exactitatea acestor date;
➢ In cazul in care prelucrarea este ilegala, iar persoanele vizate se opun stergerii
datelor cu caracter personal, solicitand in schimb restrictionarea utilizarii lor;
➢ In cazul in care Operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal in
scopul prelucrarii, dar persoanele vizate le solicita pentru o actiune in instanta;
➢ In cazul in care persoanele vizate s-au opus prelucrarii, pentru intervalul de
timp in care se verifica daca drepturile legitime ale Operatorilui prevaleaza
asupra drepturilor lor in calitate de persoana vizata.
f. Dreptul la portabilitate: in masura in care se prelucreaza datele cu caracter personal
prin mijloace automatizate, persoanele vizate au dreptul sa solicite Operatorului
furnizarea datelor cu caracter personal intr-o forma structurata, utilizata frecvent si
care poate fi citita in mod automatizat. Daca persoanele vizate solicita acest lucru,
Operatorul poate sa transmita datele lor cu caracter personal unei alte entitati, daca
este posibil din punct de vedere tehnic.
Pentru exercitarea drepturilor mentionate la punctele a)-f) persoanele vizate pot
contacta Operatorul utilizand urmatoarele date de contact: support@phyreapp.com
.
Inainte de a da curs oricarei astfel de cereri, ne rezervam dreptul de a va verifica
identitatea, pentru a ne asigura ca solicitarea provine chiar din partea persoanei
vizate.
g. Dreptul de a depune o plangere la autoritatea de supraveghere si cerere in justitie:
persoanele vizate au dreptul de a depune plangere la autoritatea de supraveghere a
prelucrarii datelor in cazul in care considera ca le-au fost incalcate drepturile:
Autoritatea Nationala pentru Supravegherea Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal;
Adresa: Bulevardul General Gheorghe Magheru nr. 28-30, Sector 1, Bucuresti; e-mail
anspdcp@dataprotection.ro.
De asemenea, persoanele vizate au dreptul de a se adresa in justitie.
TEMEIUL LEGAL
Prezentul Regulament este in conformitate cu prevederile legislatiei nationale privind
comercializarea produselor si serviciilor si legislatia privind protectia persoanelor fizice in
legatura cu procesarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.
Reclamatiile privind produsele sau serviciile implicate in Campanie dupa finalizarea
Campaniei in conformitate cu prezentul Regulament nu vor fi luate in considerare si nu vor
reprezenta raspunderea Organizatorului.
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In caz de tentativa sau fraudare a sistemului Campaniei, abuz sau orice fapte care afecteaza
imaginea Organizatorului, acesta isi rezerva dreptul de a lua toate masurile necesare pentru
remedierea situatiei aparute.
Organizatorul va lua toate masurile necesare pentru desfasurarea Campaniei in conditii
normale conform celor de mai sus, dar nu isi asuma raspunderea pentru reclamatii,
contestatii ale participantilor care nu vizeaza incalcarea cadrului legal in vigoare.

Organizator
SC Phyre Pay Romania SRL
Traian Baicu - Administrator
In parteneriat cu
SC Altex ROMANIA SRL
Ostahie Dan – Administrator

