Úplné znění pravidel Programu MasterCard, Priceless Specials a Liftago (dále jen
„Pravidla“)
Smyslem těchto Pravidel je úplná úprava pravidel Programu MasterCard, Priceless Specials a
Liftago (dále jen „Program“).
Výňatky z těchto Pravidel či zkrácená pravidla Programu uvedená na reklamních
a propagačních materiálech mají pouze informativní povahu a nejsou právně závaznými
pravidly tohoto Programu.
Provozovatel Programu
Provozovatelem Programu je Mastercard Europe SA, registrační číslo: BE 0448.038.446, sídlem
B-1410 Waterloo, Chaussée de Tervuren 198A, Belgické království (dále jen „Provozovatel“).
Doba trvání Programu
Program probíhá každý den počínaje 15. dubna 2019 do 15. července 2019 nebo než dojde
k úplnému vyčerpání benefitů poskytovaných v rámci Programu (dále jen „Doba trvání“).
Provozovatel si vyhrazuje právo změnit Dobu trvání Programu.
Princip Programu, Benefit
Účelem Programu je poskytnout každému účastníkovi Programu, který splní podmínky pro
získání benefitu stanované v těchto Pravidlech, benefit v podobě:
1) slevy ve výši 50,- Kč z ceny přepravy (taxi služby) zprostředkované společností Liftago
CZ, s.r.o., IČO: 291 38 787, sídlem Karlovo náměstí 313/8, Nové Město, 120 00 Praha 2
(dále jen „Liftago CZ“) (dále jen „Základní benefit“) a
2) slevy ve výši 200,- Kč z ceny přepravy (taxi služby) zprostředkované společností Liftago
CZ (dále jen „Dodatečný benefit“)
(Základní benefit a Dodatečný benefit dále společně jen „Benefity“)
V programu bude poskytnuto celkem 2 000 Základních benefitů a až 2 000 Dodatečných
benefitů.
Benefity je možné jednomu účastníkovi Programu poskytnout pouze jedenkrát.
Čerpat Benefit je možné pouze prostřednictvím mobilní aplikace Liftago, dostupné například
na App Store nebo na Google Play.
Účastníci Programu, podmínky poskytnutí Benefitu
Účastnit Programu se může zúčastnit každá fyzická osoba s adresou pro doručování v České
republice, která splní tyto podmínky:
1) Je držitelem debetní nebo kreditní platební karty MasterCard (dále jen „Platební
karta“),
2) Během Doby trvání se zaregistruje do programu Priceless specials organizovaném
Provozovatelem (dále jen „PS“),
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Základní benefit bude poskytnut každému účastníkovi, který splní výše uvedené podmínky
účasti v Programu.
Dodatečný benefit bude poskytnut každému účastníkovi, který splní výše uvedené podmínky
účasti v Programu, a který si dále během Doby trvání prostřednictvím mobilní aplikace Liftago
5x objedná přepravu (taxi službu) a za poskytnutí přepravy (taxi služby) zaplatí Platební kartou;
pro účely poskytnutí Dodatečného benefitu se nezapočítává přeprava (taxi služba), na kterou
účastník čerpal Základní benefit.
Způsob poskytnutí Benefitu
Základní benefit bude účastníkovi poskytnut prostřednictvím slevového kódu, který bude
zaslán na e-mailovou adresu účastníka nejpozději do 24 (dvaceti čtyř) hodin od okamžiku, kdy
se účastník zaregistruje do PS. Slevový kód lze uplatnit pouze v mobilní aplikaci Liftago, a to
jeho zadáním v rámci záložky „Zadat promokód“.
Základní benefit bude automaticky využit na první přepravu (taxi službu) objednanou
prostřednictvím mobilní aplikace Liftago po zadání slevového kódu (promokódu). V případě,
že výše Základního benefitu bude převyšovat cenu přepravy (taxi služby), zbývající část
Základního benefitu zůstane nevyčerpaná a propadá bez náhrady.
Dodatečný benefit bude účastníkovi poskytnut prostřednictvím slevového kódu, který se
automaticky vygeneruje v mobilní aplikaci Liftago, a to bezprostředně poté, kdy účastník splní
podmínky pro poskytnutí Dodatečného benefitu. Slevový kód lze uplatnit pouze v mobilní
aplikaci Liftago, a to jeho zadáním v rámci záložky „Zadat promokód“.
Dodatečný benefit bude automaticky využit na první přepravu (taxi službu) objednanou
prostřednictvím mobilní aplikace Liftago po zadání slevového voucheru (promokódu).
V případě, že výše Dodatečného benefitu bude převyšovat cenu přepravy (taxi služby),
zbývající část Dodatečného benefitu zůstane nevyčerpaná a propadá bez náhrady.
Souhlas s Pravidly, ochrana osobních údajů
Účastí v Programu vyjadřuje účastník souhlas s Pravidly a podmínkami Programu a zavazuje se
je plně dodržovat.
Osobní údaje účastníků Programu budou zpracovány pouze za účelem účasti v Programu,
předání Benefitů, výkonu a obhajoby práv a právních nároků Provozovatele a Liftago CZ, a
případně k dalším účelům pokud k nim Provozovatel nebo Liftago CZ získá odpovídající právní
titul pro zpracování, o čemž bude účastník vždy informován.
Zpracování osobních údajů za výše uvedenými účely je založeno na právním titulu
oprávněného zájmu dle čl. 6 odst. 1. písm. f) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“).
Udělí-li účastník také samostatný souhlas se zpracováním osobních údajů, jeho kontaktní
údaje budou zpracovány za účelem marketingové komunikace, tj. pro nabízení obchodu a
služeb a průzkumu trhu, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích a jiných
aktivitách, a to po dobu zájmu účastníka o zasílání takových sdělení. Právním titulem
v takovém případě je souhlas dle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.
Osobní údaje budou za výše specifikovanými účely zpracovávány pouze Provozovatelem,
Liftago CZ a společností Advenio s.r.o., IČ: 636 68 939, sídlem Hněvkovská 1234/24, 148 00
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Praha 4 (dále jen „Organizátor“), která se podílí na organizaci a marketingové podpoře
Programu.
Zpracovávány budou následující osobní údaje:
1) Pro účast v Programu a předání Benefitů provádí zpracování v postavení správce
Provozovatel a zpracovává: číslo platební karty; základní identifikační a kontaktní údaje
účastníka (např. e-mailová adresa); případně další osobní údaje pro ověření souladu
s Pravidly a předání Benefitů;
2) Pro předání a čerpání Benefitů provádí zpracování v postavení správce Liftago CZ a
zpracovává: číslo platební karty; základní identifikační a kontaktní údaje účastníka
(např. e-mailová adresa); případně další osobní údaje nezbytné pro umožnění předání
a čerpání Benefitů;
3) Pro marketingovou komunikaci: e-mailová adresa účastníka.
Osobní údaje nebudou předány do třetích zemí ani poskytnuty mezinárodním organizacím.
Kategorie možných příjemců osobních údajů: Organizátor, Liftago CZ, společnosti poskytující
poradenství a služby Provozovateli, Organizátorovi nebo Liftago CZ.
Účastník bere na vědomí, že má práva vyplývající z GDPR, právo požadovat od správce přístup
k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz („právo být zapomenut“), právo odvolat souhlas
se zpracováním osobních údajů (pokud se zpracovává na základě souhlasu), právo na omezení
zpracování, právo na přenositelnost těchto údajů a právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu
osobních údajů.
Účastník má právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které jsou zpracovávány
na základě oprávněného zájmu.
Účastník zpravidla neposkytuje žádné nové osobní údaje, neboť údaje jsou zpracovávány
správcem a zpracovatelem v rámci jiných účelů pro zpracování odlišných od tohoto Programu,
které jsou ale vzájemně slučitelné.
Při zpracování osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování ani k profilování.
Osobní údaje budou zpracovávány vždy po dobu nezbytně nutnou k dosažení výše uvedených
účelů zpracování, s přihlédnutím k požadavkům na archivační doby pro uchovávání údajů
stanovené právními předpisy.
Společná ustanovení
Benefity nelze vyplatit v hotovosti, popřípadě je vyměnit za jiné plnění. Provozovatel si
vyhrazuje právo nahradit deklarované Benefity jinými benefity obdobného typu a odpovídající
hodnoty a měnit podmínky tohoto Programu.
Účast v Programu ani Benefity není možné vymáhat právní cestou nebo požadovat alternativní
plnění.
Provozovatel neodpovídá za vady Benefitů ani nenese jakoukoli odpovědnost za případné
škody způsobené účastníkům v souvislosti s užíváním (realizací) Benefitů. Reklamace Benefitů
je vyloučena. Provozovatel neposkytuje záruku na Benefity.
Provozovatel si vyhrazuje právo vyřadit z Programu ty účastníky, kteří porušili tyto Pravidla,
dále pak účastníky, kteří se v rámci Programu nechovají fair play. Účastníci nemají nárok na
žádnou náhradu.
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Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv změnit tato Pravidla či Program zrušit, a to bez udání
důvodů a stanovení náhrady; změna Pravidel či zrušení Programu jsou účinné okamžikem
zveřejnění na internetových stránkách http://www.pricelessspecials.cz/akce/liftago-0419.html.
Úplná Pravidla Programu a další informace o Programu jsou po Dobu trvání k dispozici na
internetových stránkách http://www.pricelessspecials.cz/akce/liftago-0419.html.
Mastercard Europe SA
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