SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ
A S PODMÍNKAMI BONUSOVÉHO PROGRAMU MAFRA
Československá obchodní banka, a. s., se sídlem Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČO 000 01 350, zapsaná
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl BXXXVI, vložka 46 (dále jen „Správce 1“), vydala pro
Subjekt Údajů platební kartu (dále jen „MAFRA Image Karta“) v designu Bonusového programu MAFRA (dále jen
„Program“), provozovaném společností MAFRA, a. s., sídlem Karla Engliše 519/11, 150 00 Praha 5, IČO 453 13 351,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1328 (dále jen „Správce 2“).
Rozsah zpracovávaných osobních údajů
Předmětem zpracování osobních údajů budou následující údaje Subjektu Údajů: jméno, příjmení, pohlaví, e-mail.
Účel zpracování osobních údajů
Tento souhlas Subjekt Údajů uděluje Správci 1 a Správci 2 za následujícím účelem:
i)
ii)

oslovování Subjektu Údajů marketingovými nabídkami Správce 2 a marketingovými nabídkami
Partnerů Programu výlučně prostřednictvím Správce 2, a
předání osobních údajů Správcem 1 Správci 2 za účelem uvedeným výše v čl. i).

Období zpracování osobních údajů
Tento souhlas Subjekt Údajů uděluje na dobu do odvolání. Tento souhlas lze kdykoliv odvolat na obchodním místě,
kde Subjekt Údajů o MAFRA Image Kartu žádal.
Poučení
Poskytnutí souhlasu je dobrovolné a Subjekt Údajů není povinen tento souhlas udělit. Právním základem zpracování
je tak souhlas. Správce 2 může osobní údaje zpřístupnit zejména osobám, které pro něj zajišťují rozesílání obchodních
sdělení, a svým právním, daňovým a účetním poradcům. K rozesílání marketingových nabídek může Správce 2 využít
také nástroje pro rozesílku, jež využívají servery nacházející se v USA.
Požádá-li Subjekt Údajů o informaci o zpracování jeho osobních údajů, správce je povinen mu tuto informaci bez
zbytečného odkladu předat. Obsahem informace je vždy sdělení o účelu zpracování osobních údajů, rozsahu
osobních údajů, případně kategoriích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, včetně veškerých
dostupných informací o jejich zdroji, příjemci, případně kategoriích příjemců. Povinnost správce poskytnout
informace subjektu údajů může za správce plnit zpracovatel osobních údajů.
Každý subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že správce nebo konkrétní zpracovatel osobních údajů provádí
zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektů údajů nebo v
rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
• požádat správce nebo konkrétního zpracovatele osobních údajů o vysvětlení,
• požadovat, aby správce nebo konkrétní zpracovatel osobních údajů odstranil takto vzniklý stav.
Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost subjektu
údajů shledána oprávněnou, správce nebo konkrétní zpracovatel osobních údajů odstraní neprodleně závadný stav.
Nevyhoví-li správce nebo konkrétní zpracovatel osobních údajů žádosti subjektu údajů, má subjekt údajů právo
obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Výše popsaný postup nevylučuje, aby se subjekt údajů obrátil
se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo. Vznikla-li v důsledku zpracování osobních údajů
subjektu údajů jiná než majetková újma, postupuje se při uplatňování jejího nároku podle zvláštního zákona.
Informace Správce 1 o zpracování údajů, které obsahují zejména práva vztahující se ke zpracování údajů včetně práva
na přístup k informacím a podmínky na ochranu práv jsou na www.csob.cz/osobni-udaje.

V…………………………….. dne ……………………………….
Jméno a příjmení:
Datum narození:
Podpis:

Podmínky bonusového programu MAFRA
Účinné od 2. května 2017
1. Obecné
1.1 V tomto dokumentu jsou uvedeny podmínky bonusového programu MAFRA (dále „Podmínky”). Bonusový
program MAFRA (dále jen „Bonusový program”) poskytuje MAFRA, a.s. (dále jen „MAFRA“) ve spolupráci se
svými obchodními partnery zapojenými do Bonusového programu (dále „Partner“) klientům, kteří mají
s Československou obchodní bankou, a. s., uzavřenu smlouvu o vydání debetní a/nebo kreditní platební karty
k běžnému nebo úvěrovému účtu u Československé obchodní banky, a. s., v Designu MAFRA Image Karty.
1.2 MAFRA má právo kdykoliv Podmínky, které jsou uveřejněny na karta.onadnes.cz, zrušit nebo změnit, za
předpokladu uveřejnění informace na karta.onadnes.cz minimálně 30 dnů před účinností změny nebo zrušení.
Pokud je Bonusový program zrušen, vstoupí tato změna v platnost okamžitě, pokud je nutné dodržet zákonná
nebo regulační nařízení nebo v případě okolností, které jsou mimo kontrolu MAFRA.
2. Získávání benefitů
2.1 Klienti mohou získávat benefity v různé výši podle typu bezhotovostního nákupu (dále jen „Nákup“)
uskutečněného MAFRA Image Kartou v provozovaných Partnerů na území ČR. Výše benefitu se bude lišit
v závislosti na místě, kde byl Nákup realizován, typu Karty a dle Partnera. Přehled Partnerů včetně seznamu
jejich provozoven, v nichž je možné aktuálně benefit získat, aktuální výše odměn, které lze za Nákup
u konkrétního Partnera získat, a další podmínky získání odměn budou vždy k dispozici na pravidelně
aktualizovaných stránkách Bonusového programu – karta.onadnes.cz. Benefity a slevy u jednotlivých Partnerů
se nesčítají.
2.2 Na poskytnutí benefitu není právní nárok.
3. Ostatní
3.1 MAFRA je oprávněna v případě podezření na zneužívání Bonusového programu klientem ukončit možnost
čerpání benefitů v rámci Bonusového programu.
3.2 V případě, že bude MAFRA Image Karta Bankou zrušena, bude automaticky ukončena i možnost čerpání
benefitů v rámci Bonusového programu.
3.3 Detaily a další informace o Bonusovém programu lze nalézt na stránkách Programu na karta.onadnes.cz.
3.4 Seznam Partnerů zapojených do Bonusového programu se může v průběhu trvání Bonusového programu
měnit. Aktuální přehled všech spolupracujících Partnerů a benefitů bude dostupný vždy na webových stránkách
Programu.
Provozovatel Bonusového programu:
MAFRA, a.s., se sídlem Karla Engliše 519/11, 150 00 Praha 5, IČO: 45313351, zapsaná v obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1328

