Pravidla marketingové akce „Odměna 300 Kč z vyúčtování od O2
pro klienty Air Bank“
Tato pravidla (dále jen „Pravidla“) popisují podmínky, za kterých mají klienti Air Bank a.s. (dále jen „Air Bank“) možnost
získat zvýhodnění na vyúčtování za služby, které jim poskytne O2 Czech Republic a.s. (dále jen „O2“). Jedná se
o klienty, kteří nabídku dostanou a využijí přes mobilní aplikaci My Air.
Kdo všechno se může do akce zapojit
Každý klient Air Bank, který v mobilní aplikaci My Air vyjádří zájem, aby ho O2 oslovila, a do 20. 11. 2022 si u ní
sjedná smlouvu o poskytování paušálních služeb elektronických komunikací hrazených pravidelným měsíčním
vyúčtováním. Tato vyúčtování musí samozřejmě hradit ze svého běžného účtu u Air Bank. Pak ještě formality:
potvrdit souhlas s těmito Pravidly, čímž klient požádá o zařazení do akce, a O2 ani Air Bank nedlužit žádné peníze, jak
níže popisuje bod „Co vás z akce vyloučí“.
Co přesně díky této akci získáte
300 Kč, které vám při splnění podmínek níže a po zaplacení měsíčního vyúčtování za služby O2 pošleme na účet.
Akce končí 31. 1. 2024, takže když splníte všechny podmínky, celkem vám odměnu pošleme maximálně 12×. Nejvíce
tím pádem v rámci akce můžete získat 3 600 Kč.
Jaké podmínky je potřeba během akce splňovat
Peníze vám pošleme za každý kalendářní měsíc, ve kterém splníte následující 4 podmínky.
Vyúčtování za své služby u O2 zaplatíte inkasem, převodem nebo platební kartou ze svého běžného účtu
u Air Bank. Právně řečeno musí být účet, ze kterého platba odchází, veden na osobu shodující se s osobou, které jsou
vyúčtované služby O2 poskytovány.
Zmíněné zaplacené vyúčtování služeb přesáhne v daném kalendářním měsíci v součtu částku 600 Kč včetně DPH.
Případné platby za služby třetích stran a splátky hardwaru se do této částky nepočítají.
Poprvé za služby v požadované minimální výši zaplatíte nejpozději 31. 1. 2023.
A ve stejném kalendářním měsíci zaplatíte alespoň 5 000 Kč kartou Air Bank vydanou k účtu, ze kterého jste zaplatili
zmíněné vyúčtování O2. Správný kalendářní měsíc je zde určen datem zúčtování platby.
Kdy vám peníze pošleme
Peníze vám pošleme vždy do 12. dne kalendářního měsíce následujícího po splnění všech podmínek dle těchto
Pravidel, a to na ten samý účet, ze kterého jste uhradili vyúčtování O2. Za jedno zúčtovací období vám peníze pošleme
vždycky jenom jednou.
Air Bank je na základě vlastního rozhodnutí oprávněna poskytnout zvýhodnění dříve, než dojde ke splnění podmínek.
Stejně tak vám někdy můžeme peníze poslat i v případě, že nesplníte všechny podmínky do puntíku.
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Co vás z akce vyloučí
Když řádně a včas neuhradíte pravidelné vyúčtování nebo když budete mít vůči O2 nebo Air Bank jakékoliv jiné dluhy
po splatnosti. V tu chvíli vás budeme muset z akce definitivně a bez náhrady vyloučit a ten samý měsíc už vám peníze
nepošleme.
Stejně tak vás my i O2 máme právo vyloučit z dalších důvodů, zejména když porušíte jakékoliv smluvní ujednání, které
s vámi máme.
Jak je to s vašimi osobními údaji
Abychom mohli zjistit, jestli jste splnili všechny podmínky, podle kterých vám peníze posíláme, musíme s O2 sdílet
nějaké údaje. Konkrétně to jsou jméno, příjmení a datum narození. Od O2 naopak potřebujeme potvrzení o tom, že jste
splnili podmínky u ní. Údaje budeme sdílet a zpracovávat jako samostatní správci osobních údajů.
Po skončení akce si zmíněné údaje ještě po dobu tří let pro jistotu ponecháme. Právníci by řekli, že je to z důvodu
oprávněných zájmů za účelem ochrany právních nároků. Po uplynutí tří let údaje smažeme.
Podmínky a zpracování osobních údajů v rámci poskytování našich služeb nebo služeb O2 se tím nijak nemění.
A pár formalit na konec
Tuto akci máme právo kdykoliv ukončit nebo upravit její podmínky, a to včetně délky jejího trvání nebo způsobu, jakým
vám peníze vyplatíme. O jakékoliv změně vám ale samozřejmě dáme vhodným způsobem vědět.

Tato Pravidla jsou platná od 24. 10. 2022.
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