
Motivačná kampaň pre zamestnancov existujúcich a potenciálnych klientov produktu 
SKPAY karta 

(ďalej len „Štatút“) 
 

I.        Vyhlasovateľ Motivačnej kampane (ďalej len ,,Motivačná kampaň“) pre zamestnancov a odporúčateľov 
z radov existujúcich a potenciálnych klientov produktu SKPAY karta: 

  
 Obchodné meno: SKPAY, a. s. (ďalej len ,,Vyhlasovateľ“) 
 IČO:  46 552 723 
 Sídlo: Nám. SNP 35, 811 01 Bratislava 
 (ďalej len „SKPAY“) 
  

II. Obdobie Motivačnej kampane:  16.01.2023 – 30.11.2023 
 

III. Účastníci Motivačnej kampane: 
   
   V rámci I. pilotnej fázy, to budú existujúci zamestnanci - odporúčatelia (ďalej len „Odporúčateľ“) z radov 
existujúcich klientov predplatených kariet SKPAY (ďalej len ,,SKPAY karta“), s ktorými  má Vyhlasovateľ 
podpísanú zmluvu o používaní SKPAY karty. V rámci II. fázy, to budú Odporúčitelia z radov potenciálnych klientov 
produktu SKPAY karta. Za každú spoločnosť sa môže zúčastniť neobmedzený počet zamestnancov. 

 
PODMIENKY MOTIVAČNEJ KAMPANE: 
 
1. Motivačná kampaň prebieha na základe odporučenia nového klienta, ktorý bude využívať SKPAY karty. 

Do Motivačnej kampane budú zapojení existujúci klienti aj potenciálni klienti produktu SKPAY karta, ktorí 
v stanovenom období splnia nasledovnú podmienku: 

 Odporúčateľ odporučí formou e-mailu na adresu sales_support@skpay.sk a do predmetu e-

mailu uvedie ,,Motivačná kampaň SKPAY“, v termíne trvania Motivačnej kampane, minimálne 

jedného potenciálneho klienta, ktorý uzavrie s Vyhlasovateľom Zmluvu o predplatenej karte 

SKPAY, objedná si a do 6 mesiacov od dátumu doručenia daného odporúčania aktivuje 

minimálne tri SKPAY karty  Mastercard alebo Maestro. Odporúčateľ Vyhlasovateľovi oznámi aj 

svoje meno, priezvisko, kontaktný email a telefónne číslo. 

2. Kritérium pre vyhodnotenie Každému klientovi, ktorý splní podmienku Motivačnej kampane, bude 
priebežne odoslaná odmena vo forme darčekovej SKPAY karty, na ktorej sa bude nachádzať kredit 
v sume 30 EUR. SKPAY karta bude platná 2 mesiace od dátumu jej zaslania Odporúčateľovi, následne 
bude karta zrušená. Všetky SKPAY karty budú pre účely využitia (platba v obchodoch a na internete, 
výber z bankomatu) dobitej sumy bezpoplatkové. 

 
IV. Vyhodnocovanie motivačnej kampane: 

Odmeňovanie v zmysle splnených podmienok bude zo strany Vyhlasovateľa priebežné a bude 
vykonávané počas celého trvania Motivačnej kampane.  
 

V. Záverečné ustanovenia 

a. Ustanovenia tejto Motivačnej kampane sa stávajú účinné dňom ich zverejnenia Vyhlasovateľom, a to na 
internetovej stránke https://skpay.sk/aktuality. Účastníci Motivačnej kampane ktorí sa jej zúčastnia, 
vyjadrujú svoj bezvýhradný a bezpodmienečný súhlas s obsahom tohto Štatútu. 

b. Účasť v Motivačnej kampani je neprevoditeľná a nemôže byť ani predmetom dedičského práva. 
Vyhlasovatelia si vyhradzujú právo Motivačnú kampaň kedykoľvek obmedziť, odložiť, prerušiť, zmeniť, 
zrušiť alebo predĺžiť. Taktiež si vyhradzujú právo zmeniť termín jej začiatku a ukončenia, termín 
oznámenia úspešných účastníkov Motivačnej kampane, alebo termín poskytnutia odmeny, a to v 
odôvodnených prípadoch (napr. pri zlyhaní technického zabezpečenia vyhodnotenia Motivačnej kampane 
a z iných dôvodov). V prípade rozporu propagačných materiálov s týmto Štatútom má prednosť Štatút.  

mailto:sales_support@skpay.sk
https://skpay.sk/aktuality


c. V prípade potreby poskytnutia záväzného výkladu Štatútu je oprávnený tento poskytnúť výlučne 
Vyhlasovateľ.  

d. Účastník Motivačnej kampane berie na vedomie, že na účely vyhodnotenia podmienok Motivačnej 
kampane a kontaktovania je Vyhlasovateľ v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných 
údajov (ďalej aj „ZoOOÚ“) a v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o 
ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (všeobecné 
nariadenie o ochrane osobných údajov (ďalej ako „Nariadenie GDPR“) oprávnený spracúvať jeho osobné 
údaje v rozsahu identifikačných (meno, priezvisko) a kontaktných údajov (telefónne číslo a email), na dobu 
nevyhnutne potrebnú pre vykonanie vyhodnotenia Motivačnej kampane, najdlhšie však na dobu dvoch (2) 
mesiacov odo dňa ukončenia Motivačnej kampane. Svojou účasťou v Motivačnej kampani účastník 
kampane vyhlasuje, že sú mu známe jeho práva podľa ZoOOÚ a Nariadenia GDPR, najmä že je 
oprávnený odmietnuť účasť v Motivačnej kampani a namietať spracúvanie údajov na základe písomnej 
žiadosti doručenej ktorémukoľvek Vyhlasovateľovi. Odmietnutím spracúvania sa končí účasť účastníka 
v Motivačnej kampani. Všetky povolenia v zmysle tohto bodu udeľuje účastník Motivačnej kampane 
Vyhlasovateľom bez nároku na odmenu.  

e. Prípadné spory, ktoré vzniknú z tejto Motivačnej kampani alebo v súvislosti s ňou, sa jednotliví účastníci 
Motivačnej kampane a Vyhlasovatelia zaväzujú riešiť dohodou. Vymáhanie odmien alebo účasti 
v Motivačnej kampani súdnou cestou je vylúčené. Ostatné skutočnosti neupravené v tomto Štatúte sa 
riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení. 

f. Vyhlasovatelia si vyhradzujú právo kedykoľvek počas termínu Motivačnej kampane jednostranne meniť a 
dopĺňať podmienky kampane v nej obsiahnuté. Každá jednotlivá zmena alebo doplnenie je účinné 
okamihom zverejnenia, spôsobom podľa bodu V. a tejto Motivačnej kampane. Vyhlasovatelia si 
vyhradzujú právo túto kampaň odvolať, prerušiť, odložiť alebo ukončiť bez vyhlásenia odmien alebo 
odovzdania odmeny. Vyhlasovateľom nevzniká povinnosť uhradiť osobám zúčastneným v Motivačnej 
kampani žiadne náklady, ktoré im vzniknú v súvislosti s ich účasťou. Na zaradenie do Motivačnej kampane 
a taktiež na odmenu nevzniká účastníkom právny nárok. Vyhlasovatelia majú právo odmenu neodovzdať 
alebo požadovať jej vrátenie v prípade, ak  zistia, že odmenený nesplnil podmienky Motivačnej kampane, 
alebo porušil niektoré z jej ustanovení.  
 

 
        Bratislava, dňa ............................. 

  
 
 
 

Za SKPAY, a. s. 
 
 

.............................................................                .............................................................      
                  Ing. Elena Hegerová, PhD.                                 Mgr. Jarmila Remeňová 
                   predseda predstavenstva                                       podpredseda predstavenstva 

 


