PRAVIDLA MARKETINGOVÉ AKCE
(dále jen „Pravidla“)

I.

Definice některých pojmů
Pro účely těchto Pravidel se rozumí:

II.

A.

„Organizátorem“ společnost Mastercard Europe SA, registrační číslo: 0448.038.446, se sídlem Chaussée de Tervuren
198A, B-1410 Waterloo, Belgické království, zastoupená organizační složkou Mastercard Europe SA, organizační složka,
IČO: 69345724, se sídlem Na poříčí 1079/3a, 110 00 Praha 1, Česká republika, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 34449;

B.

„Bankou“ společnost Raiffeisenbank a.s., IČO: 49240901, se sídlem Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2051, telefonický kontakt: 800
900 900, adresa elektronické pošty: info@rb.cz;

C.

„Účastníkem“ fyzická osoba, která prostřednictvím internetových stránek http://www.rb.cz/promo/mastercard (dále jen
„Internetové stránky“) zašle Bance svou žádost o vydání kreditní karty typu EASY, uzavře s Bankou smlouvu o spotřebitelském úvěru formou vydání a používání uvedené kreditní karty a použije tuto kartu za účelem nákupu zboží či služeb;

D.

„Akcí“ marketingová akce EASY organizovaná Organizátorem ve spolupráci s Bankou, v rámci které Banka náhodně
vybere některé Účastníky, kteří budou Organizátorem oceněni formou poskytnutí cash-backu z hodnoty transakcí uskutečněných za pomoci kreditní karty EASY;

Bližší informace o průběhu Akce
1.

Účastníkem Akce se může stát pouze spotřebitel starší 18 let, který
a)

v termínu od 1. 10. 2019 do 15. 12. 2019 prostřednictvím Internetových stránek zašle Bance úplně vyplněnou elektronickou žádost o vydání kreditní karty EASY, a vyjádří tak zájem o účast v Akci, jakož i souhlas s těmito Pravidly,

b)

nejpozději do 15. 1. 2020 uzavře s Bankou smlouvu o spotřebitelském úvěru formou vydání a používání výše uvedené
kreditní karty,

c)

do 30 dnů od uzavření smlouvy podle písm. b), nejpozději však do 15. 2. 2020, Účastník výše uvedenou kartu aktivuje a provede s ní platební transakci nebo několik platebních transakcí (tj. požádá Banku o čerpání spotřebitelského
úvěru), přičemž všechny výše uvedené podmínky musí být splněny současně.

2.

Účastník, který bude splňovat podmínky účasti v Akci, bude zařazen do slosování o výhry poskytované Organizátorem
ve formě cash-backu ve výši 100 % z hodnoty všech transakcí podle předchozího odstavce, maximálně však ve výši
10 000 Kč.

3.

Slosování proběhne nejpozději do 28. 2. 2020, a to tak, že Banka náhodným výběrem určí 10 kreditních karet EASY náležících Účastníkům, kteří splňují podmínky účasti v Akci. Těmto Účastníkům Organizátor následně poskytne finanční výhry
formou připrání cash-backu na úvěrové účty Účastníků, ke kterým byly vydány výherní kreditní karty EASY.

4.

Platí, že Účastník může v rámci Akce používat pouze jednu kartu EASY, tj. do slosování o výhry může být zařazen pouze
jednou.

5.

Účastník nemá nárok na výměnu výhry za jiný druh náhrady či plnění.

6.

Na uzavření úvěrové smlouvy, vydání kreditní kartu EASY a přiznání výhry není právní nárok. O uzavření úvěrové smlouvy
za stranu Banky a vydání kreditní karty EASY rozhoduje Banka. O přiznání výhry rozhoduje Organizátor.

7.

V případě, že kterákoliv z platebních transakcí Účastníka za pomoci kreditní karty EASY po dobu trvání Akce bude učiněna
v cizí měně, pro účely těchto Pravidel bude za hodnotu transakce považována hodnota transakce vyjádřená v českých
korunách po přepočtu kurzem vyhlášeným Bankou, a to ke dni uskutečnění této transakce.

Raiffeisenbank a.s., Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4, IČO 49240901, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 2051

III. Ochrana osobních údajů
1.

Dobrovolně odevzdané osobní údaje Účastníků, kteří se zapojí do Akce, budou zpracovány (i) za účelem zahájení předsmluvních jednání vedoucích k uzavření úvěrové smlouvy mezi Bankou a Účastníkem, (ii) za účelem slosování, identifikace
výherců, odevzdání výher a obhajoby právních nároků Banky a Organizátora. Osobní údaje Účastníků mohou být případně použity (iii) i pro další účely, pokud k nim příslušný správce údajů získá odpovídající právní titul pro zpracování, o čemž
bude daný Účastník Akce vždy informován.

2.

Zpracování osobních údajů na účely podle části (i) předchozího odstavce je založeno na předsmluvních vztazích Banky
a Účastníka vedoucích k uzavření smlouvy podle čl. 6 odst. 1. písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“). Zpracování osobních údajů na účely podle části (ii) předchozího odstavce je
založeno na právním titulu oprávněného zájmu správce podle čl. 6 odst. 1. písm. f) GDPR, tj. zájmu o naplnění účelů podle
části (ii) předchozího odstavce, což by bez poskytnutí osobních údajů Účastníků nebylo možné. V případě, že Účastník
příslušnému správci poskytne své osobní údaje za účelem písemné a telefonické marketingové komunikace (tj. za účelem
sdělování obchodních nabídek), právním titulem pro takové zpracování bude souhlas Účastníka podle čl. 6 odst. 1. písm.
a) GDPR, který lze kdykoliv odvolat.

3.

Osobní údaje budou za výše specifikovanými účely zpracovány pouze Bankou, Organizátorem a případně zpracovatelem, který osobní údaje zpracovává pro účely příslušného správce.

4.

Banka v postavení správce údajů zpracovává následující osobní údaje:
a)

Pro zahájení vedení předsmluvních vztahů s Účastníkem a pro následné uzavření úvěrové smlouvy s Účastníkem:
všechny údaje Účastníka, které Účastník uvede ve formuláři na Internetových stránkách;

b)

Pro slosování Účastníků Banka zpracovává: číslo kreditní karty EASY a údaje o transakcích Účastníka uskutečněné za
pomoci této karty, které se podle těchto Pravidel zohledňují při slosování a přiznání výher;

c)

Pro identifikaci konkrétních výherců Banka zpracovává: jméno a příjmení Účastníka, kontaktní údaje Účastníka a údaje podle písm. b);

d)

Pro marketingovou komunikaci s Účastníkem Banka zpracovává: telefonický a emailový kontakt Účastníka.

5. Organizátor v postavení správce údajů zpracovává následující osobní údaje:
a)

Pro poskytnutí výher Organizátor zpracovává: číslo bankovního (úvěrového) účtu Účastníka poskytnuté Bankou v postavení zpracovatele údajů;

6.

Osobní údaje nebudou předány do třetích zemí, ani nebudou poskytnuty mezinárodním organizacím.

7.

Kategorie možných příjemců osobních údajů: Banka, Organizátor a osoby v postavení zpracovatelů (správce Internetových stránek, poskytovatelé účetních či právních služeb atd.).

8.

Každý Účastník bere na vědomí, že má práva vyplývající z GDPR, především tedy právo požadovat od příslušného správce údajů přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo vymazání (právo být zapomenut), právo na omezení zpracování,
právo na přenos těchto údajů a právo podat stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů. Účastník má právo vznést námitky proti zpracování osobních údajů, které jsou zpracovávány na základě oprávněného zájmu.

9.

Při zpracování osobních údajů v rámci Akce nedochází k automatizovanému rozhodování ani k profilování.

10.

Osobní údaje budou zpracovány po dobu nezbytně nutnou k dosažení uvedených účelů zpracování, s přihlédnutím k požadavkům na archivační lhůty pro uchovávání údajů stanovené právními předpisy, t. j. po dobu trvání Akce, po dobu trvání
smlouvy mezi Bankou a Účastníkem a následně po dobu stanovenou obecně závaznými právními předpisy, kdy správce
údajů musí tyto údaje dále uchovávat nebo kdy je uchovává z důvodu obhajoby svých právních nároků, s přihlédnutím
k promlčecím lhůtám podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

IV. Závěrečná ustanovení
1.

Banka a Organizátor si vyhrazují právo na úplné zrušení Akce, jakož i na změnu Pravidel zveřejněním jejich aktualizovaného znění na Internetových stránkách uvedených v těchto Pravidlech.

2.

Práva a povinnosti neupravené těmito Pravidly se řídí obecně závaznými právními předpisy ČR.

Mastercard Europe SA a Raiffeisenbank a.s.
Raiffeisenbank a.s., Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4, IČO 49240901, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 2051

