VŠEOBECNÉ PODMÍNKY - SLEVA NA NÁKUP KUPÓNU AUTOTRACER
1.
Úvodní ustanovení
Všeobecné podmínky (dále jen Podmínky) upravují vzájemný
obchodní vztah mezi Cebia, spol. s r.o. (dále jen Provozovatel) jako
výhradním provozovatelem informačního systému AUTOTRACER
(dále jen Systém) a Uživatelem.
2.
Vymezení pojmů
Uživatel - osoba, využívající služeb systému AUTOTRACER,
Obchodní partner – společnost spolupracující s Provozovatelem
v oblasti nabídky automotive služeb a produktů
Slevový kupon (dále jen Sleva) – desetimístný alfanumerický kód,
který Uživatel obdrží formou SMS zprávy na telefonní číslo
vyplněné v nabídkové akci na úvodní straně systému
AUTOTRACER
Kupon AUTOTRACER (dále jen Kupón) – kód, který opravňuje
Uživatele ke vstupu do placené části Systému, který poskytuje
uživateli souhrn dostupných informací o vozidle a informací
potřebných pro základní kontrolu jeho identifikátorů.
3.
Systém AUTOTRACER
Je přístupný Uživatelům prostřednictvím internetu na adrese
www.zkontrolujsiauto.cz nepřetržitě 24 hodin denně, s výjimkou
krátkodobých technických odstávek nutných pro pravidelnou
údržbu systému.
K získání Slevy je nutné na úvodní straně Systému zadat do
vyskakovacího okna „Získejte 100 Kč slevu na prověření vozidla“
telefonní číslo, na které obratem Uživatel získá slevový kupón
formou SMS zprávy. Slevový kupon Uživatele opravňuje k získání
Slevy ve výši 100 Kč při platbě Kupónu AUTOTRACER
Akce Sleva se vztahuje jen pro zákazníky používající telefonní číslo
s mezinárodní telefonní předvolbou + 420 (mobilní operátoři na
území České republiky)
Návod na uplatnění slevového kuponu z SMS








Zadejte VIN vozidla, které chcete prověřit v systému
AUTOTRACER (www.zkontrolujsiauto.cz)
Projděte si v neplacené části Systému rozsah informací, které
jsou k zadanému vozidlu v Systému k dispozici
Pokud si chcete zakoupit detailní informace o vozidle, klikněte
na "PROVĚŘENÍ 1 VIN“ v Systému a následně na
POKRAČOVAT
Na následující stránce zadejte svůj mail a do pole „Mám nárok
na slevu“ zadejte slevový kupon ze SMS
Systém AUTOTRACER přepočítá cenu a následně vyberete
platební metodu a provedete platbu na platební bráně GoPay
Informace o provedené platbě a možnosti zobrazení detailního
výpisu historie vozidla Vám budou po připsání částky na účet
odeslány na Vámi uvedenou mailovou adresu v objednávce

4.
Sleva
Vlastní-li Uživatel slevový kupón, může jej při nákupu kuponu
AUTOTRACER použít. Za slevové kupóny mající omezenou dobou
platnosti anebo slevové kupóny, jejichž platnost vypršela nelze
požadovat od provozovatele náhradu. Byla-li Uživatelem provedena
platba kupónu AUTOTRACER, bez použití slevového kupónu,
přestože takový kupón Uživatel vlastní, nelze na provozovateli
vymáhat dodatečné použití slevy z kupónu. Použití více slevových
kupónů pro nákup kupónu AUTOTRACER není možné, stejně tak
nelze použít slevu na zlevněné kupóny, slevy sčítat ani se domáhat
slevy na nákup kuponu, ke kterému nebyla sleva vyhlášena.
5.
Ochrana osobních údajů
5.1. Provozovatel při nakládání s osobními údaji Uživatelů postupuje
v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních
údajů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s dalšími
dotčenými obecně závaznými právními předpisy.
5.2. Provozovatel shromažďuje a zpracovává osobní údaje
Uživatelů pro účely nabídky slevy na nákup kuponu
AUTOTRACER a za účelem nabídky dalších produktů a služeb
Uživateli
5.3. Správcem osobních údajů je Provozovatel, který osobní údaje
shromažďuje a zpracovává po dobu trvání účelu dle článku 5.2
těchto Podmínek. Zpracováním osobních údajů může
Provozovatel pověřit třetí osobu jakožto zpracovatele dle
příslušných ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. V takovém

případě Provozovatel zpracovatele osobních údajů uveřejní v
aktualizovaných Podmínkách, které jsou přístupné na
www.cebia.cz
5.4. Uživatel zadáním telefonního čísla a souhlasu s poskytnutím
telefonního čísla potvrzuje, že dobrovolně souhlasí se
zpracováním těchto osobních údajů poskytovaných pro získání
Slevového kuponu na nákup Kuponu AUTOTRACER.
5.5. Uživatel souhlasí s nabídkou dalších služeb Provozovatele a
jeho Obchodních partnerů. Souhlas Uživatele s nabídkou
služeb je dobrovolný. Uživatel je oprávněn kdykoli tento souhlas
písemně odvolat.
5.6. Uživatel bere na vědomí, že Provozovatel je oprávněn předávat
osobní údaje získané dle článku 3. těchto Podmínek jeho
Obchodním partnerům k dalšímu zpracování, a to za účelem
nabídky produktů a služeb Uživateli. Uživatel je oprávněn
kdykoli vyslovit nesouhlas s předáváním osobních údajů
Obchodním partnerům Provozovatele.
5.7. Provozovatel přijal veškerá nutná opatření, aby osobní údaje
poskytované Uživatelem nebyly zpřístupněny jakékoli jiné
osobě než (i) Provozovateli a osobám jím pověřeným ke
zpracování těchto údajů; a (ii) Obchodním partnerům
Provozovatele jakožto příjemcům osobních údajů a osobám jimi
pověřenými ke zpracování těchto údajů.
5.8. Uživatel má právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním
osobních údajů písemným oznámením adresovaným
společnosti Cebia. V případě, že Uživatel odvolá svůj souhlas
se zpracováním osobních údajů, společnost Cebia zruší jeho
registraci.
5.9. Domnívá-li se Uživatel že Provozovatel jako správce osobních
údajů či jako zpracovatel osobních údajů postupuje v rozporu
s ochranou soukromého a osobního života Uživatele nebo
v rozporu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních
údajů, ve znění pozdějších předpisů, může požádat
Provozovatele o vysvětlení a požadovat, aby odstranil vzniklý
stav, zejména blokováním, provedením opravy, doplněním
nebo likvidací osobních údajů. Uživatel se v takovém případě
rovněž může obrátit přímo na Úřad pro ochranu
osobních údajů.
5.10. Požádá-li Uživatel o informaci o zpracování svých osobních
údajů, je mu Provozovatel povinen tuto informaci předat.
Provozovatel má právo za poskytnuté informace požadovat
přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na
poskytnutí informace.
5.11. Uživatel má dále právo na přístup k osobním údajům a veškerá
další práva dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních
údajů, ve znění pozdějších předpisů.
5.12. Při uplatňování práv ve věci ochrany osobních údajů se
Uživatel může obrátit na Provozovatele na následujících
kontaktech. Adresa: Cebia, spol. s r.o., BB Centrum budova
Alpha, Vyskočilova 1461/2a, 140 00 Praha 4; e-mail:
cebia@cebia.cz.
6.
Závěrečná ustanovení
6.1. Provozovatel je oprávněn práva a povinnosti z těchto Podmínek
převést na jinou právnickou osobu, případně výkonem práv a
povinností dle těchto Podmínek pověřit jinou právnickou osobu.
Uživatel výslovně uděluje souhlas společnosti Cebia s takovým
postupem.
6.2. Provozovatel je oprávněn tyto Podmínky kdykoli jednostranně
měnit dle svého vlastního uvážení. Nové Podmínky budou
uveřejněny na internetových stránkách www cebia.cz.
6.3. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů je příslušná
Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00
Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: www.coi.cz.
6.4. Stane-li se kterékoli ustanovení těchto Podmínek či jeho část,
neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným, není tím
dotčena platnost, účinnost či vymahatelnost zbývajících
ustanovení.
6.5. Tyto Podmínky, vztahy mezi Provozovatelem a Uživatelem
vyplývající z užívání Systému Uživatelem podléhají právnímu
řádu České republiky.
Tyto Podmínky byly publikovány dne 1. 10. 2017 a od tohoto
okamžiku jsou platné a účinné.
Další informace je možno nalézt na adrese:
www.cebia.cz
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