Podmínky marketingové akce „Sleva 100 Kč měsíčně ke
Šťastnému tarifu 397 nebo 407 na 12 měsíců“
Tyto Podmínky upravují marketingovou akci společnosti SAZKA a.s., se sídlem K Žižkovu 851, 190 93 Praha 9, IČO: 26493993, zapsané v
obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 7424 (dále jen „SAZKA“) a společnosti MND a.s, se sídlem Úprkova 807/6,
PSČ 695 01 Hodonín, IČO: 24883006, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. B 6209 (dále jen „MND“),
umožňující zákazníkům MND získání speciální nabídky SAZKAmobilu (dále jen „Podmínky“).
KOMU JE MARKETINGOVÁ AKCE URČENA
Speciální marketingová nabídka ve formě 100 Kč slevy měsíčně ke Šťastnému tarifu 397 nebo 407 od SAZKAmobil (dle výběru zákazníka) na 12
měsíců, je určena:
1.
zákazníkům MND, a to bez ohledu na to, zda smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny nebo plynu s MND mají již uzavřenou
nebo ji uzavřou společně s účastí na této marketingové akci, a kteří zároveň
2.
uzavřou smlouvu ke Šťastnému tarifu 397 nebo 407 od SAZKAmobil, nebo kteří již některý z těchto tarifů mají.
Této marketingové akce se mohou účastnit výhradně osoby starší 18 let.
CO MARKETINGOVÁ NABÍDKA OBSAHUJE
Speciální nabídka zahrnuje nabídku elektřiny a plynu od společnosti MND a měsíční slevu 100 Kč ke Šťastnému tarifu 397 nebo 407 (dle výběru
zákazníka) na 12 měsíců od SAZKAmobilu. Podrobnější podmínky získání výhodné nabídky viz níže.
JAK SE LZE DO AKCE ZAPOJIT
Zákazník MND může projevit zájem o speciální nabídku SAZKAmobilu následovně:
1.
prostřednictvím speciální webové stránky přístupné ze samoobsluhy MND „Moje MND“, na které vyplní a odešle formulář se svými
identifikačními údaji (jméno, příjmení, telefonní číslo, email) a číslo smlouvy s MND,
2.
zavolat na Zákaznickou linku MND na tel. č. 800 400 500 nebo
3.
v některých případech může být zákazník osloven emailem nebo SMS obsahujícími instrukce, jak postupovat.

PODROBNĚJŠÍ PODMÍNKY ZÍSKÁNÍ SPECIÁLNÍ MARKETINGOVÉ NABÍDKY
1.
Podmínkou akce pro získání slevy 100 Kč měsíčně ke Šťastným tarifům 397 nebo 407 od SAZKAmobil (dle výběru zákazníka) na 12
měsíců je platně uzavřená Smlouva o sdružených službách dodávky zemního plynu a/nebo elektřiny se společností MND (dále jen „smlouva s
MND“).
2.
Na základě souhlasu zákazníka předá MND společnosti SAZKA zákazníkovy kontaktní údaje, resp. údaje, jejichž poskytnutí je podmínkou
účasti na této marketingové akci a zákazníkovu žádost o nezávaznou nabídku Šťastného tarifu 397 nebo 407 (dle výběru zákazníka).
3.
V případě, že zákazník MND uzavře smlouvu se společností SAZKA na jeden ze jmenovaných tarifů, získá od SAZKAmobilu nárok na
slevu 100 Kč měsíčně po dobu 12 po sobě jdoucích měsíců, a to s platností od zúčtovacího období následujícího po aktivaci slevy dle této akce,
ke které dojde nejpozději do 5 pracovních dnů od zapojení zákazníka do akce.
4.
V případě, že se bude jednat o stávajícího zákazníka SAZKAmobilu, který již má některý z uvedených tarifů SAZKAmobil, budou odměny
této marketingové akce aktivovány k jeho telefonnímu číslu SIM karty SAZKAmobil stejným způsobem jako v případě uzavření nové smlouvy se
společností SAZKA, tj. s platností od zúčtovacího období následujícího po aktivaci slevy dle této akce, ke které dojde nejpozději do 5 pracovních
dnů od zapojení zákazníka do akce. Totéž platí i v případě stávajícího zákazníka SAZKAmobilu s předplacenou kartou, kdy musí dojít k převodu
telefonního čísla SIM karty na vybraný Šťastný tarif 397 nebo 407 (dle výběru zákazníka), nárok na slevu tak získá zákazník opět od zúčtovacího
období následujícího po aktivaci slevy.
5.
Pro tuto marketingovou akci platí pravidlo: na jednu SIM kartu SAZKAmobil lze čerpat odměnu v rámci této akce pouze jedenkrát, a to
v období maximálně 12 po sobě jdoucích měsíců při splnění podmínek této akce. Stejně tak jedna smlouva s MND opravňuje ke slevě max. na
jednu SIM kartu. Tuto marketingovou akci nelze kombinovat s jinými zvýhodněnými balíčky volání od SAZKAmobil či zvýhodněnými nabídkami
MND a neplatí pro online ceníky MND. Podmínky tarifu SAZKAmobil se řídí Všeobecnými obchodními podmínkami SAZKAmobil.
6.
V případě, že zákazník v době nárokování cenového zvýhodnění u SAZKAmobilu z nějakého důvodu odstoupí od smlouvy s MND nebo
ji vypoví, okamžikem ukončení smluvního vztahu s MND je zákazníkovi odebráno právo čerpat cenové zvýhodnění u SAZKAmobilu v rámci této
akce.
7.
V případě, že zákazník, jemuž byla připsána cenová zvýhodnění, v průběhu období pro čerpání tohoto zvýhodnění, převede dané číslo
z paušálního tarifu na předplacenou kartu SAZKAmobilu, ztrácí převodem na předplacenou kartu nárok na čerpání cenového zvýhodnění dle této
marketingové akce.
8.
V rámci této nabídky bude mít prvních 100 zákazníků, kteří dle podmínek získají nárok na čerpání cenového zvýhodnění v rámci této
marketingové akce a projeví zájem, nárok na tzv. „zlaté číslo“.
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ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
MND jakožto správce osobních údajů se souhlasem zákazníka (resp. z pokynu zákazníka uděleného kliknutím na odeslání leadu) předá společnosti
SAZKA (taktéž v pozici správce osobních údajů) osobní údaje v rozsahu: jméno a příjmení, telefonní číslo, e-mail a informace o smlouvě s MND
(číslo smlouvy). Předání výše uvedených údajů společnosti SAZKA je nezbytnou podmínkou účasti na této marketingové akci (pokyn k předání
osobních údajů tedy souvisí s plněním smlouvy, resp. s účastí na této akci). SAZKA bude tyto osobní údaje zpracovávat po dobu trvání této
marketingové akce a dobu trvání poskytování výhodnějších paušálních služeb na základě podmínek této akce a 2 měsíce poté pro vyřízení
případných reklamací, a to za účelem zajištění zákazníkovy účasti v marketingové akci a za účelem vyjednání a plnění smlouvy o poskytování
paušálních služeb se společností SAZKA v rámci podmínek této akce. Právním titulem pro zpracování výše uvedených osobních údajů společností
SAZKA v rámci této marketingové akce je tedy plnění smlouvy.
Veškeré informace o zpracování osobních údajů v rámci poskytování paušálních služeb SAZKAmobil jsou k nalezení na webu osobniudaje.sazka.cz.
Společnost SAZKA předá osobní údaje zákazníka dalším subjektům pouze ze zákonných důvodů pro přístup k údajům, zejména příslušným státním
úřadům nebo pokud to bude nezbytné pro realizaci této marketingové akce (zajištění administrativní nebo technické podpory), či pro ochranu
práv společností SAZKA (zejména poradcům v souvislosti s případnými spory či stížnostmi zákazníka). V takovém případě se bude vždy jednat o
vybrané prověřené smluvní partnery společnosti SAZKA.
Na webu osobniudaje.sazka.cz je také možné uplatnit jakoukoli případnou žádost o poskytnutí další informace ke zpracování osobních údajů
zákazníka společností SAZKA nebo využití jeho práv vůči společnosti SAZKA, která mu dává obecné nařízení na ochranu osobních údajů (např.
právo požadovat přístup k osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz osobních údajů, právo na omezení zpracování, či právo podat proti
společnosti SAZKA jakožto správci stížnost).
PLATNOST A ZMĚNA PODMÍNEK
V otázkách neupravených v těchto Podmínkách platí pro poskytování služeb SAZKAmobil Všeobecné obchodní podmínky, platný Ceník a Herní
plán, které jsou dostupné na stránkách www.sazkamobil.cz.
SAZKA si vyhrazuje právo kdykoliv bez uvedení důvodu omezit, ukončit nebo změnit tyto podmínky s účinností ode dne oznámení na
internetových stránkách www.sazkamobil.cz, nebude-li výslovně uveden termín pozdější.
DOBA TRVÁNÍ MARKETINGOVÉ AKCE
Podmínky této marketingové akce jsou účinné od 1. 8. 2018
Tato marketingová akce trvá v období do 31. 12. 2018, nebude-li stanoveno jinak.
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