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Společnost Zonky 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 speciﬁkovaný program “Zonky místa“ (“dále jen “Program”).
Cílem programu je umožnit ze strany Zonky vybraným skupinám stávajících klientů na základě jejich osobních zkušeností se
službou Zonky stát se tzv. Zonky místem a propagovat tak službu Zonky. Zonky umožní těmto klientům jejich propagaci
na webových stránkách Zonky, sociálních sítí Zonky či případně dalších propagačních místech.

1. Účastník programu
Programu se může zúčastnit každý, kdo má s námi uzavřenou Smlouvu o hotovostním úvěru či Rámcovou smlouvu o
poskytování platebních služeb a participaci na spotřebitelských úvěrech a zároveň splní podmínky uvedené v čl. 2.

2. Podmínky pro vstup do programu
Účastníkem programu se může stát každý klient, který má s námi uzavřenou Smlouvu o hotovostním úvěru a zároveň:
●
●
●
●
●
●

má svoji vlastní provozovnu (např. obchod, galerii, kavárnu atd.) nebo provozuje svůj vlastní e-shop
řádně vyplní formulář prostřednictvím webového rozhraní www.zonkymista.cz,
má řádně uhrazenou třetí splátku dle splátkového kalendáře sjednaného ve Smlouvě o hotovostním úvěru,
má založený zároveň i investorský účet na Zonky, tzn. má uzavřenou Rámcovou smlouvu o poskytování
platebních služeb a participaci na spotřebitelských úvěrech, a
v případě opakovaného nesplácení si Zonky vyhrazuje právo s příslušným Zonky místem rozvázat spolupráci
během prvních tří měsíců od vyplnění registračního formuláře poskytne Zonky rozhovor, fotky místa své
provozovny a vylepí nálepku Zonky v místě své provozovny nebo vystaví Zonky nálepku na svém e-shopu - tzn.
splní podmínky programu

Účastníkem programu se může stát dále každý klient, který má s námi uzavřenou Rámcovou smlouvu o poskytování
platebních služeb a participaci na spotřebitelských úvěrech a zároveň:
●
●
●
●

má přiznaný status investora
má svoji vlastní provozovnu (např. obchod, galerii, kavárnu atd.) nebo provozuje svůj vlastní e-shop
řádně vyplní formulář prostřednictvím webového rozhraní www.zonkymista.cz a
během prvních tří měsíců od vyplnění registračního formuláře poskytne Zonky rozhovor, fotky místa své
provozovny a vylepí nálepku Zonky v místě své provozovny nebo vystaví Zonky nálepku na svém e-shopu - tzn.
splní podmínky programu
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3. Doba trvání programu
Program se vyhlašuje na dobu neurčitou.

4. Odměna
Zonky poskytne účastníkům programu odměnu spočívající v nabídce reklamy na facebookovém proﬁlu Zonky či outdoorovou
reklamu v dohodnutém formátu. Zonky může účastníkům nabídnout odměnu v podobě zařazení účastníka programu a
jeho provozovny, poskytuje-li účastník služby či výrobky spotřebitelům, do Knihy výhod v mobilní aplikaci Zonky.

5. Ochrana osobních údajů
Účastník programu bere na vědomí, že Zonky bude zpracovávat jeho osobní údaje (zejména identiﬁkační údaje, nahrávky
rozhovorů, fotograﬁe) po dobu trvání Programu, a to za účelem evidence a vyhodnocení vstupu do Programu a splnění
podmínek pro přiznání odměny. Účastník programu má 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). Více informací o zpracování osobních údajů v Zonky naleznete v dokumentu Ochrana soukromí.

6. Ostatní podmínky
Zonky si vyhrazuje jednostranné právo pravidla Programu kdykoliv a jakkoliv změnit či Program zcela zrušit, a to bez udání
důvodu a bez jakýchkoliv následků, stejnou formou a stejným způsobem, jako tento Program vyhlásil.
Zonky je oprávněn ukončit účast Stávajícího klienta v Programu a nepřiznat mu odměnu, a to v případě, že bude mít
podezření, že Stávající klient porušil pravidla Programu, zejména že jednal v rozporu s dobrými mravy nebo způsobem,
který mohl poškodit zájmy a dobré jméno Zonky nebo byl v rozporu s hodnotami Zonky. Rozhodnutí Zonky je konečné,
bez možnosti odvolání.
Tato pravidla Programu jsou k dispozici na www.zonkymista.cz.
V Praze dne 29.4.2019.
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