PRAVIDLA REKLAMNÍ AKCE
SJEDNOCENÍ PROFILŮ LISTOPAD
Poskytovatel služby Zonky společnost Benxy s.r.o., se sídlem Evropská 2690/17, Dejvice, 160 00
Praha 6, IČO: 035 70 967, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl C, vložka 233960 (dále jen “Zonky“ nebo “my”), tímto vyhlašuje dále v těchto pravidlech
specifikovanou reklamní akci “Sjednocení profilů listopad“ (dále jen “akce”). Cílem akce je
otestovat novou funkcionalitu Zonky a odměnit klienty za využití této nové funkcionality, tj. za
založení poptávky o půjčku ze svého investorského profilu.
1. ÚČASTNÍK AKCE
Účastníkem akce je každý investor, který si v průběhu trvání akce ze svého investorského profilu
zadá poptávku o půjčku a dojde k její realizaci.
2. PODMÍNKY SOUTĚŽE, ODMĚNA A ZPŮSOB JEJÍHO VYPLACENÍ
Účastník, který si v průběhu trvání akce zadá poptávku o půjčku, následně načerpá půjčku a
uhradí řádně a včas první splátku, získá odměnu v podobě investorského kreditu ve výši 400 Kč.
Investorský kredit bude účastníkovi akce připsán do investorské peněženky nejpozději do konce
měsíce, ve kterém byla ze strany účastníka akce uhrazena první splátka z načerpané půjčky.
Akce se vztahuje jen na první půjčku klienta v listopadu 2019, nejde tedy získat odměnu vícekrát.
3. DOBA A MÍSTO TRVÁNÍ AKCE
Akce probíhá od 1. 11. 2019 do 30. 11. 2019 na území České republiky.
4. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
V rámci akce a jejího vyhodnocení probíhá zpracování osobních údajů účastníků. Účastník akce
může proti tomuto zpracování vznést námitku, a to prostřednictvím emailu obchod@zonky.cz a
bude z akce automaticky vyřazen.
Účastníci akce mají právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů,
jejich výmaz, atd., jakož i další práva vyplývající z čl. 15 až 22 nařízení EU o ochraně osobních
údajů (GDPR).
5. OSTATNÍ PODMÍNKY
Zonky si vyhrazuje jednostranné právo pravidla akce kdykoli a jakkoli změnit, či akci zcela zrušit,
a to bez udání důvodu a bez jakýchkoli následků, stejnou formou a stejným způsobem, jako tuto
akci vyhlásil.
V Praze dne 1. 11. 2019
Filip Paseka
Head of CRM

