
Pravidlá spotrebiteľskej akcie "Miliónový cashback" 
 

1. Názov Akcie 
1.1. "Miliónový cashback" je spotrebiteľská akcia určená pre užívateľov cashback portálu          

www.plnapenezenka.cz a www.plnapenazenka.sk (ďalej ako "Akcia" a uvedené portály ďalej          
ako "Plná Peňaženka"). 

1.2. V rámci Akcie je možné vyhrať finančnú odmenu vo výške 1,000.000, - Kč (ďalej ako               
"Odmena") (odmena predstavuje ekvivalent 39 386, - EUR podľa kurzu Českej národnej            
banky ku dňu vyhlásenia Akcie). Účasť v Akcii je dobrovoľná. 

1.3. Predmetom tohto dokumentu (ďalej ako "Pravidlá") je úplná úprava pravidiel Akcie, pričom            
Pravidlá sú jediným dokumentom, ktorý záväzne upravuje pravidlá Akcie. Pravidlá môžu byť            
menené iba formou písomných dodatkov uverejnených spôsobom, akým boli Pravidlá vydané. 

 
2. Usporiadateľ Akcie 

2.1. Usporiadateľom Akcie je spoločnosť Prima Digital s.r.o., so sídlom Kaprova 42/14, Staré            
Mesto, 110 00 Praha, IČO: 072 82 362, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu v               
Prahe, spis. zn. C 298322 (ďalej ako "Usporiadateľ"). 

 
3. Doba konania Akcie 

3.1. Akcia prebieha od 1. marca 2020 do posledného dňa mesiaca, v ktorom splnil / i podmienky                
Akcie pre získanie Odmeny poslední účastníci akcie (ďalej ako "Doba trvania akcie"). 

3.2. Usporiadateľ si vyhradzuje právo stanoviť počas Doby trvania akcie jej koniec ku            
konkrétnemu dňu a rozdeliť Odmenu medzi všetkých Účastníkov, ktorí po Dobu trvania akcie             
budú riadne plniť podmienky Akcie. 

 
4. Podmienky účasti v Akcii 

4.1. Účastníkom Akcie môže byť iba svojprávna fyzická osoba staršia ako 18 rokov, spotrebiteľ,             
ktorá plní podmienky účasti v Akcii, dodržiava Pravidlá Akcie a poskytne Usporiadateľovi            
súhlas so spracovaním osobných údajov v rozsahu podľa týchto Podmienok (ďalej ako            
"Účastník"). 

4.2. Účasť v Akcii vyžaduje registráciu. Účastník je povinný poskytnúť pri registrácii do Akcie             
pravdivé údaje, ktoré budú pre prípad vyplácania Odmeny overené obvyklým spôsobom. 

 
5. Účasť v Akcii 

5.1. Účastník - registrovaný užívateľ Plnej Peňaženky - sa registruje v Akcii tak, že v období od 1.                 
marca 2020 do 31. mája 2020 (ďalej ako "Lehota na registráciu") odsúhlasí tieto Podmienky              
na internetovej stránke www.plnapenezenka.cz/milion alebo www.plnapenazenka.sk/milion a       
v lehote na trh získa aspoň jednu registrovanú a následne schválenú odmenu za nákup              
prostredníctvom Plnej Peňaženky. 

5.2. V Akcii následne pokračuje tak, že počnúc 1. júnom 2020 bude mať na svojom účte v Plnej                 
Peňaženke aspoň jednu registrovanú a následne schválenú odmenu za nákup (odmena           
nesmie byť následne zrušená) v mesiaci jún 2020 a následne v každom nasledujúcom             
mesiaci po Dobu trvania Akcie. 

5.3. Ak sa stane, že odmena za nákup prostredníctvom Plnej Peňaženky nebola riadne            
zaregistrovaná, avšak následne je uznaná ako reklamácia a pripísaná na účet Užívateľa,            
priradí sa takáto odmena v rámci Akcie ako odmena "registrovaná a následne schválená" v              
mesiaci, v ktorom bol nákup prostredníctvom Plnej Peňaženky vykonaný. 

https://www.plnapenezenka.cz/
https://www.plnapenazenka.sk/


5.4. Akcia trvá po Dobu trvania Akcie, končí však najneskôr posledným dňom mesiaca, v ktorom v               
Akcii zostane posledný Účastník, ktorý od 1. júna 2020 nakúpil aspoň raz v každom              
nasledujúcom mesiaci; Účastník, ktorý splnil túto podmienku sa stáva príjemcom Odmeny za            
predpokladu úspešného kontaktovania podľa ustanovenia čl. 7. Podmienok (ďalej ako          
"Príjemca odmeny"). 

 
6. Odmena 

6.1. Odmenou je peňažná čiastka 1,000.000, - Kč (ktorá predstavuje ekvivalent 39 386, - EUR              
podľa kurzu Českej národnej banky ku dňu vyhlásenia Akcie) a vypláca sa osobne za              
podmienok uvedených v ustanovení článku 7. Podmienok. Pokiaľ bude v čase získania            
Odmeny táto podliehať zdaneniu, odvedie Usporiadateľ príslušnú daň a suma vyplatená           
Účastníkovi bude o túto daň znížená. 

 
7. Informovanie Príjemcu odmeny, určenie náhradníkov a odovzdanie Odmeny 

7.1. Usporiadateľ informuje Príjemcu odmeny o získaní Odmeny formou e-mailu na e-mailovú           
adresu, ktorú Účastník uviedol pri svojej registrácii do Akcie, príp. platnú e-mailovú adresu u              
svojho užívateľského konta Plnej Peňaženky ku dňu skončenia Akcie, a ďalej zverejnením na             
www.plnapenazenka.sk/milion. 

7.2. Usporiadateľ vyzve Príjemcu odmeny k osobnému prevzatiu symbolického voucheru na          
mieste v Českej republike alebo na Slovensku zvolenom Usporiadateľom a usporiadateľ do 7             
pracovných dní od tohto prevzatia zašle Odmenu na bankový účet Príjemcu odmeny, ktoré             
Príjemca odmeny oznámi. 

7.3. Ak sa Usporiadateľmi nepodarí Príjemcu odmeny kontaktovať, urobí Usporiadateľ ďalšie 2           
pokusy o kontaktovanie tak, aby sa celkovo uskutočnili 3 pokusy o kontaktovanie v troch              
rôznych pracovných dňoch a v troch rôznych denných časoch. Usporiadateľ môže pre            
kontaktovanie využiť aj telefónne číslo Príjemcu odmeny, ak ho Príjemca odmeny má            
uvedené vo svojom účte na Plnej Peňaženke. Ak sa Usporiadateľmi nepodarí kontaktovať            
Príjemca odmeny do jedného mesiaca od ukončenia Akcie, resp. do 7 dní od odoslania              
poslednej e-mailovej správy (podľa toho, ktorý okamih nastane neskôr), stráca taký Účastník            
práva na vyplatenie Odmeny. 

7.4. Pokiaľ po vyčerpaní postupu podľa ustanovenia čl. 7.1. až 7.3. nie je Príjemcom odmeny              
žiadny účastník, stáva sa Príjemcom odmeny ďalší Účastník alebo Účastníci, ktorí po Dobu             
trvania akcie naplnili Podmienky v rovnakom rozsahu. 

7.5. V prípade, že je viac Príjemcov odmeny, rozdelí sa Odmena medzi Príjemcov odmeny             
rovným dielom. 

7.6. Odmena nebude Príjemcovi odmeny vyplatená skôr, ako budú všetky jeho odmeny za nákupy             
v rozsahu potrebnom pre dodržanie Podmienok Akcie, prevedené zo stavu "Registrované" do            
stavu "Schválené". V prípade, že pri vyhodnotení odmien dôjde k ich zrušeniu, a Účastník z               
tohto dôvodu nebude spĺňať podmienky Akcie, je jeho účasť v Akcii ukončená k poslednému              
dňu mesiaca, ktorý prechádzal prvému mesiacu, v ktorom Účastník prestal spĺňať podmienky            
Akcie. 

7.7. Pred odovzdaním Odmeny bude overená totožnosť výhercu obvyklým spôsobom. Meno a           
priezvisko zadané pri registrácii do Akcie musia byť totožné so skutočným menom Príjemcu             
odmeny, inak Účastník stráca nárok na Odmenu. Ak v takomto prípade nie je žiadny Príjemca               
odmeny, Usporiadateľ pokračuje spôsobom podľa ustanovení tohto článku. 

 
 
 

http://www.plnapenazenka.sk/milion


8. Ochrana osobných údajov 
8.1. Osobné údaje zadané Účastníkom pri registrácii do Akcie spracováva Usporiadateľ výlučne           

za účelom realizácie Akcie a splnení zákonom stanovených povinností, a to po dobu             
nevyhnutne potrebnú pre naplnenie účelu. Svojou účasťou v Akcii udeľuje Účastník           
Usporiadateľovi súhlas, aby Usporiadateľ pri realizácii Akcie spracovával jeho osobné údaje v            
rozsahu vyžiadanom v rámci účasti v Akcii, a to výlučne za vyššie uvedeným účelom,              
preverenia jeho platnej účasti v Akcii, realizácie, vyhodnotenia Akcie a odovzdania Odmeny, a             
to po Dobu trvania akcie a 1 rok po jej skončení. Po ukončení Akcie a odovzdaní Odmeny                 
budú všetky osobné údaje zlikvidované s výnimkou osobných údajov Príjemcu odmeny.           
Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné, avšak bez ich poskytnutia sa nedá Akcie            
zúčastniť. Právnym základom spracovania osobných údajov je (i) u realizácie Akcie súhlas            
Účastníka, (ii) pre záležitosti týkajúce sa vyplácania Odmeny splnenie zákonnej povinnosti a            
(c) kontroly a posúdenia dodržiavania pravidiel Akcie oprávnený záujem Usporiadateľa. 

8.2. Účastník má najmä právo prístupu k osobným údajom, ktoré sa ho týkajú, a právo ich opraviť,                
zablokovať alebo požadovať ich likvidáciu. 

8.3. Účasťou v Akcii udeľuje Účastník, ktorý sa stane súčasne Príjemcom odmeny, súhlas s tým,              
že Usporiadateľ je v súvislosti s odovzdaním Odmeny, oprávnený bezplatne zhotovovať a            
uverejňovať obrazové, zvukové alebo obrazovo zvukové záznamy jeho osoby, jeho prejavov           
osobnej povahy (video, fotografie, písmo, hlas a pod.), vrátane zverejnenia osobných údajov            
Príjemcu odmeny v rozsahu meno, priezvisko a neúplnej adresy bydliska (výhradne názov            
obce a štátu) v médiách, na internete alebo v propagačných materiáloch a na produktoch              
Usporiadateľa, a to najmenej po dobu 2 rokov odo dňa vytvorenia týchto záznamov. Príjemca              
odmeny súhlasí s tým, aby jeho osobné údaje boli v plnom rozsahu (meno, priezvisko,              
telefón, adresa bydliska) spracovávané aj prostredníctvom tretích osôb, spracovateľov         
osobných údajov, podieľajúcich sa na Akcii. 

8.4. Usporiadateľ je správcom osobných údajov. V rozsahu, aký je nutný súhlas pre realizáciu             
Akcie alebo plnenie zákonom stanovených povinností, sú oprávnení osobné údaje Účastníkov           
spracovávať Usporiadateľ a osoby, ktoré sa s Usporiadateľom na organizovaní Akcie podieľa. 

8.5. U spracovaní osobných údajov na základe súhlasu (tj. Bez iného zákonného dôvodu) môže             
Účastník svoj súhlas kedykoľvek odvolať; odvolaním súhlasu nie je dotknutá zákonnosť           
spracúvania osobných údajov do doby odvolania súhlasu so spracovaním. Odvolaním          
súhlasu končí účasť Účastníka v Akcii. 

8.6. Účastník má právo Usporiadateľa požiadať o informáciu, či vykonáva spracovanie jeho           
osobných údajov, a ak áno, môže ďalej požadovať najmä informácie o tom, aké osobné údaje               
Usporiadateľ spracováva, o účele spracovania, kategóriách spracovávaných osobných        
údajov, príjemcoch alebo kategóriách príjemcov, ktorým budú osobné údaje sprístupnené,          
informácie o zdrojoch osobných údajov, či spracovanie prebieha na základe oprávneného           
záujmu správcu alebo tretej osoby, či dochádza k automatizovanému rozhodovaniu, vrátane           
profilovania, a o dobe, počas ktorej budú osobné údaje spracovávané. 

8.7. Účastník má právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o ňom Usporiadateľ            
spracováva. Pokiaľ Účastník nepožaduje iný spôsob, budú mu jeho osobné údaje poskytnuté            
v elektronickej podobe. 

8.8. Usporiadateľ prijíma primerané opatrenia, aby zabezpečil presnosť, úplnosť a aktuálnosť          
informácií, ktoré o Účastníkovi spracováva. Ak sú osobné údaje Účastníka nepresné, neúplné            
alebo neaktuálne, má Účastník právo požadovať bezodkladnú nápravu, tj. Opravu          
nepresných osobných údajov, aktualizáciu neaktuálnych osobných údajov a / alebo doplneniu           
neúplných osobných údajov. 



8.9. Účastník má právo požadovať, aby Usporiadateľ jeho osobné údaje vymazal, ak osobné            
údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý boli získané, ak odvolal súhlas so spracovaním                
alebo ak boli jeho osobné údaje spracúvajú nezákonne. Ak nie sú dané zákonné dôvody na               
odmietnutie výmazu, je Usporiadateľ povinný tejto žiadosti vyhovieť. 

8.10. Účastník má právo požadovať, aby Usporiadateľ obmedzil spracovanie jeho osobných údajov,           
ak popiera presnosť týchto osobných údajov (obmedzenie trvá po dobu overenia presnosti),            
ak je spracovanie nezákonné a Účastník odmieta vymazanie alebo ak už Usporiadateľ jeho             
osobné údaje nepotrebuje pre účel spracovania, ale Účastník ich požaduje pre určenie, výkon             
alebo obranu svojich právnych nárokov. Pri obmedzení spracovania je Usporiadateľ iba           
oprávnený osobné údaje uložiť; ďalšie spracovanie je možné len so súhlasom Účastníka            
alebo zo zákonných dôvodov. 

8.11. Účastník má právo na získanie osobných údajov, ktoré poskytol Usporiadateľovi, v           
štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a na ich odovzdanie inému            
správcovi osobných údajov. Toto právo sa však týka iba osobných údajov, ktoré od Účastníka              
získal Usporiadateľ na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej je Účastník zmluvnou             
stranou s Usporiadateľom. 

8.12. Účastník má právo nebyť predmetom žiadneho rozhodnutia založeným výhradne na          
automatizovanom spracovaní vrátane profilovania, ktoré má na neho právne účinky alebo sa            
ho obdobným spôsobom významne dotýka. Toto neplatí, ak k automatizovanému          
rozhodovaniu, vrátane profilovania Účastník udelil svoj súhlas, je to nevyhnutné na uzavretie            
zmluvy alebo je to povolené právnym poriadkom. 

8.13. Účastník má právo vzniesť kedykoľvek námietku proti spracovaniu jeho osobných údajov,           
ktoré je založené na oprávnených záujmoch Usporiadateľa. Ak Usporiadateľ nemá          
presvedčivý oprávnený legitímny dôvod na spracovanie a ak vznesie Účastník námietku, je            
Usporiadateľ povinný na tento účel ukončiť spracovanie osobných údajov. 

8.14. Pre podanie sťažnosti na spôsob spracovania osobných údajov vrátane uplatnenia          
uvedených práv sa môže Účastník obrátiť na Usporiadateľa e-mailovou správou na           
vip@plnapenazenka.sk alebo písomne na adresu Usporiadateľa Kaprova 42/14, Staré Mesto,           
110 00 Praha. Usporiadateľ všetky podnety a sťažnosti riadne preverí. 

8.15. Ak nie je Účastník spokojný so spôsobom vybavenia jeho sťažnosti alebo ak sa domnieva, že               
sú jeho osobné údaje spracovávané v rozpore s príslušnými právnymi predpismi, môže podať             
sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad pre ochranu osobných údajov (http: //www.uoou            
.sk, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, tel .: +420 234 665 111, e-mail: posta@uoou.cz). 

 
9. Kontaktné informácie Usporiadateľa 

9.1. E-mailová adresa pre otázky k Akcii: vip@plnapenazenka.sk. 
 
10. Ďalšie podmienky Akcie 

10.1. Usporiadateľ nie je voči Účastníkovi zaviazaný nad rozsah týchto Podmienok a Účastník            
nemá nárok na iné plnenia ako tie, ktoré sú uvedené v týchto Pravidlách. 

10.2. Za akékoľvek technické či telekomunikačné problémy či poruchy vzniknuté v priebehu Akcie,            
za rýchlosť technického pripojenia či iné prípadné nedostatky vzniknuté v súvislosti s Akciou             
či v súvislosti so sieťami elektronických komunikácií, mobilných operátorov alebo s ich            
dostupnosťou pre Účastníka, ani za poškodenie a škody na počítačovom vybavení Účastníka            
a ďalších osôb v súvislosti s účasťou v Akcii či so sťahovaním materiálov v rámci Akcie,                
Usporiadateľ nezodpovedá. 

10.3. O akýchkoľvek reklamáciách či iných námietkach (okrem námietok týkajúcich sa ochrany           
osobných údajov) rozhoduje Usporiadateľ. Usporiadateľ si vyhradzuje právo bez         



predchádzajúceho oznámenia a bez náhrady zmeniť Dobu trvania akcie, Akciu odložiť,           
prerušiť, alebo zrušiť či jednostranne zmeniť alebo doplniť jej pravidlá, okrem časti pravidiel             
týkajúcich sa ochrany osobných údajov, a to po celú Dobu trvania Akcie, a to tak, že zmenu                 
zverejní na internetových stránkach, kde sú vždy k dispozícii tieto Pravidlá. Právo            
Usporiadateľa ukončiť Akciu sa týka predovšetkým (ale nie výlučne) prípadov, v ktorých z             
akýchkoľvek dôvodov nie je možné pokračovať podľa plánu či marketingového zámeru, tiež            
napr. z dôvodu zásahu vyššej moci alebo nefunkčnosti informačných technológií, ktoré sú pre             
konanie Akcie potrebné alebo z iných technických, organizačných alebo právnych dôvodov,           
ktoré by mohli ovplyvniť správu, bezpečnosť, integritu a normálny a riadny priebeh Akcie a /               
alebo ak nie je možné v Akcii pokračovať kvôli napadnutiu počítačov vírusmi, falšovaniu,             
neoprávnenej intervencii, podvodu, technickému zlyhaniu alebo z iných dôvodov, ktoré sú           
mimo kontroly Usporiadateľa a ktoré narušia či ohrozia bezpečnosť Akcie, férovosť, integritu a             
riadny priebeh Akcie. 

10.4. Ak dôjde v súvislosti s odovzdaním Odmeny k mimoriadnej, nepredvídateľnej a           
neprekonateľnej prekážke vzniknutej nezávisle na vôli Usporiadateľa (tzv. Zásah vyššej          
moci), kvôli ktorej nebude možné zabezpečiť odovzdanie Odmeny, nemá Príjemca odmeny           
nárok na odovzdanie náhradnej Odmeny. Medzi zásahy vyššej moci patrí napríklad           
pôsobenie prírodných živlov, neočakávaná zmena bezpečnostnej situácie atď. 

10.5. Usporiadateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek kontrolovať a posúdiť splnenie všetkých          
podmienok pre účasť v Akcii a posúdiť a s konečnou platnosťou rozhodnúť o akejkoľvek              
otázke týkajúcej sa Akcie. Usporiadateľ si vyhradzuje právo vylúčiť z Akcie Účastníka, ak by              
Účastník porušoval pravidlá Akcie, alebo v prípade, že usporiadateľ bude mať podozrenie, že             
Účastník sa dopustil podvodného konania alebo konania, ktoré je v rozpore s dobrými             
mravmi, a to bez nároku na náhradu nákladov či ujmy, ktorá by vylúčením mohla Účastníkovi               
vzniknúť. Prípadné námietky proti priebehu Akcie sa zasielajú elektronicky na e-mailovú           
adresu vip@plnapenazenka.sk, a to najneskôr do 10 pracovných dní od ukončenia Akcie.            
Rozhodnutie Usporiadateľa o námietke alebo vylúčení je konečné. 

10.6. Pravidlá môžu byť v skrátenej verzii na propagačných materiáloch v súvislosti s Akciou, avšak              
tieto úplné Pravidlá sú považované za jediné, úplné, konečné a záväzné pravidlá Akcie. 

10.7. Vyobrazenie odmien na komunikačných materiáloch (letáky, plagáty, webové stránky a pod.)           
nemusí presne zodpovedať skutočnej podobe odmien. 

10.8. Pravidlá Akcie rešpektujú právny poriadok Slovenskej republiky a práva a povinnosti           
vznikajúce v súvislosti s Akciou, ktoré nie sú upravené v týchto Pravidlách, sa riadia právnymi               
predpismi Slovenskej republiky. Orgánom oprávneným mimosúdnemu riešeniu       
spotrebiteľských sporov vzniknutých v súvislosti s účasťou Účastníka v Akcii, ktorý je fyzickou             
osobou - spotrebiteľom, je Slovenská obchodná inšpekcia, na ktorej webových stránkach           
(www.soi.sk) Účastník nájde okrem iného údaje o spôsobe a podmienkach mimosúdnych           
riešení sporov, keď toto konanie sa môže začať iba na základe návrhu Účastníka a potom,               
keď sa mu nepodarí spor vyriešiť priamo s Usporiadateľom. Formulár návrhu na začatie             
konania o mimosúdnom riešení spotrebiteľského sporu je dostupný na internetovej stránke           
Slovenskej obchodnej inšpekcie. 

 
 
 
 
 
 
 



11. Záverečné ustanovenia 
11.1. Registráciou a účasťou v Akcii vyjadruje Účastník svoj súhlas s týmito Pravidlami a zaväzuje              

sa ich dodržiavať. 
11.2. Tieto Pravidlá vstupujú do platnosti a nadobúdajú účinnosť 28. februára 2020. 
11.3. Súčasťou pravidiel sú Podmienky použitia 

(https://www.plnapenazenka.sk/podmienky-pouzitia). 
 
V Prahe 28. februára 2020 
 
Prima Digital s.r.o. 

https://www.plnapenazenka.sk/podmienky-pouzitia

