Dárkový
certifikát
NA ROČNÍ PŘEDPLATNÉ TÝDENÍKU

Zasílání časopisu aktivujte
jedním z následujících způsobů:
Volejte zdarma
na telefonní číslo 800 248 248,
uveďte kód EURO VYH 16
e-mailem
na mladafronta@predplatne.cz,
uveďte kód EURO VYH 16,
jméno, příjmení, adresa pro doručování
SMS
na telefonní číslo 900 09 06
ve tvaru EURO VYH 16, jméno,
příjmení, adresa pro doručování
Cena SMS je 6 Kč včetně DPH.
Službu provozuje goNET, s. r. o.
Technicky zajišťuje MobilBonus, s. r. o.
Help line 777 717 535, po–pá 9.00–17.00.

Předplatitel bere na vědomí, že předplatné se automaticky prodlužuje na další období v délce jednoho
roku, pokud předplatitel svým písemným oznámením adresovaným společnosti Mladá fronta a. s. nesdělí, že
trvá na jeho ukončení. Svojí objednávkou předplatitel potvrzuje, že s těmito dodacími podmínkami souhlasí
a zavazuje se jimi řídit. Svojí objednávkou dále dává předplatitel souhlas se zařazením všech jím vyplněných
osobních údajů (dále jen údaje) do databáze společnosti Mladá fronta a. s., se sídlem Mezi Vodami 1952/9,
Praha 4, jakožto správce, a s jejich následným zpracováním pro účely nabízení výrobků a služeb a pro účely
zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických a tištěných prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb.,
a to na dobu neurčitou, tj. do odvolání souhlasu. Předplatitel rovněž uděluje souhlas k tomu, aby poskytnuté
osobní údaje byly zpracovávány i prostřednictvím třetích osob pověřených správcem. Bere na vědomí, že má
práva dle § 11, 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, tj. zejména,
že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně kdykoli na adrese správce odvolat, že má
právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních
údajů, jejich likvidaci atd. V případě pochybností o dodržování práv správcem se může na správce obrátit
a případně se s podnětem může obrátit i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Více informací a všeobecné dodací podmínky naleznete na www.mf.cz

Číslo certifikátu

