
Podmienky	  

VŠEOBECNÉ	  OBCHODNÉ	  PODMIENKY	  PARTNERSKÉHO	  PROGRAMU	  SPOLOČNOSTI	  FORTUNA	  SK,	  a.s.	  

	  
1.	  ÚVODNÉ	  USTANOVENIA	  
1.1	  Spoločnosť	  FORTUNA	  SK,	  a.s.,	  so	  sídlom	  Einsteinova	  23,	  851	  01	  Bratislava,	  Slovenská	  republika,	  IČO:	  
00	  684	  881,	  spoločnosť	  zapísaná	  v	  Obchodnom	  registri	  Okresného	  súdu	  Bratislava	  I,	  oddiel:	  Sa,	  vložka	  číslo:	  
123/B	  (ďalej	  len„FORTUNA“)	  je	  spoločnosťou	  prevádzkujúcou	  stávkové	  hry	  (kurzové	  stávky)	  na	  základe	  zákona	  
č.	  171/2005	  Z.z.	  o	  hazardných	  hrách	  a	  o	  zmene	  a	  doplnení	  niektorých	  zákonov	  (ďalej	  len	  „zákon	  o	  hazardných	  
hrách“)	  a	  na	  základe	  individuálnej	  licencie	  vydanej	  Ministerstvom	  financií	  Slovenskej	  republiky	  podľa	  
schváleného	  Herného	  plánu,	  ktorého	  aktuálne	  znenie	  je	  k	  dispozícii	  na	  webovej	  stránke	  www.ifortuna.sk.	  
	  
1.2	  Na	  základe	  licencie	  vydanej	  Ministerstvom	  financií	  Slovenskej	  republiky	  prevádzkuje	  spoločnosť	  FORTUNA	  
kurzové	  stávky,	  ktorých	  sa	  môžu	  zúčastniť	  stávkujúci	  registrovaní	  spoločnosťou	  FORTUNA	  v	  súlade	  
s	  príslušným	  herným	  plánom,	  pričom	  kurzové	  stávky	  môžu	  uzatvárať	  stávkujúci	  aj	  prostredníctvom	  
počítačovej	  aplikácie	  umiestnenej	  na	  webovej	  stránke	  spoločnosti	  FORTUNA	  www.ifortuna.sk.	  
	  
1.3	  Partner	  je	  fyzická	  alebo	  právnická	  osoba	  (ďalej	  len	  „Partner“),	  ktorý	  prevádzkuje	  alebo	  spravuje	  jednu	  
alebo	  viacero	  webových	  stránok	  (ďalej	  len	  „Partnerská	  zóna“),	  na	  ktorej	  má	  záujem	  propagovať	  webovú	  
stránku	  spoločnosti	  FORTUNA,	  a	  to	  v	  súlade	  a	  za	  podmienok	  stanovených	  v	  týchto	  všeobecných	  obchodných	  
podmienkach	  partnerského	  programu	  spoločnosti	  FORTUNA	  (ďalej	  len	  „Podmienky“).	  
	  
1.4	  Účelom	  spolupráce	  spoločnosti	  FORTUNA	  a	  Partnera	  je	  záujem	  spoločnosti	  FORTUNA	  na	  marketingovej	  
propagácii	  spoločnosti	  FORTUNA	  prostredníctvom	  Partnerských	  stránok	  a	  zvýšenie	  počtu	  registrovaných	  
členov	  (ďalej	  len„Stávkujúci“)	  vernostného	  programu	  FORTUNA	  KLUB	  PLUS	  (ďalej	  len	  „FORTUNA	  KLUB“),	  
prostredníctvom	  ktorého	  spoločnosť	  FORTUNA	  umožňuje	  Stávkujúcim	  uzatvárať	  kurzové	  stávky.	  
	  
2.	  ÚČASŤ	  V	  PARTNERSKOM	  PROGRAME	  
2.1	  Za	  účelom	  účasti	  v	  Partnerskom	  programe	  je	  Partner	  povinný	  vyplniť	  prihlášku,	  ktorá	  je	  dostupná	  na	  
internetových	  stránkach	  Partnerského	  programu	  www.fortunaaffiliates.com	  (ďalej	  len	  „Stránky	  Partnerského	  
programu“).	  Vyplnením	  a	  odoslaním	  prihlášky	  Partner	  bezpodmienečne	  akceptuje	  tieto	  Podmienky,	  ako	  aj	  
všetky	  ďalšie	  pravidlá	  určené	  spoločnosťou	  FORTUNA	  pre	  účasť	  v	  Partnerskom	  programe	  a	  zaväzuje	  sa	  ich	  
dodržovať.	  Partner	  zároveň	  vyhlasuje,	  že	  sa	  pred	  odoslaním	  prihlášky	  oboznámil	  s	  pravidlami	  vzťahujúcimi	  sa	  
na	  podmienky	  vzniku	  nároku	  na	  províziu	  podľa	  týchto	  Podmienok.	  Za	  účelom	  prístupu	  do	  zabezpečenej	  sekcie	  
Stránok	  Partnerského	  programu	  je	  Partner	  povinný	  zvoliť	  si	  užívateľské	  meno	  a	  heslo,	  ktoré	  je	  povinný	  uviesť	  
do	  prihlášky	  a	  zároveň	  je	  povinný	  uchovávať	  tieto	  v	  tajnosti;	  spoločnosť	  FORTUNA	  nenesie	  žiadnu	  
zodpovednosť	  za	  zneužitie	  prístupových	  údajov	  Partnera.	  
	  
2.2	  Spoločnosť	  FORTUNA	  posúdi	  prihlášku	  žiadateľa	  o	  účasť	  v	  Partnerskom	  programe	  a	  prostredníctvom	  
e-‐mailu	  ho	  informuje	  o	  prijatí,	  resp.	  neprijatí	  jeho	  prihlášky.	  FORTUNA	  si	  vyhradzuje	  právo	  prihlášku	  žiadateľa	  
odmietnuť,	  a	  to	  aj	  bez	  uvedenia	  dôvodu.	  Žiadateľ	  nemá	  na	  účasť	  v	  Partnerskom	  programe	  žiaden	  právny	  
nárok.	  Schválením	  prihlášky	  žiadateľa	  zo	  strany	  spoločnosti	  FORTUNA	  sa	  žiadateľ	  stáva	  Partnerom	  
Partnerského	  programu.	  



	  
2.3	  Po	  schválení	  prihlášky	  spoločnosťou	  FORTUNA,	  umožní	  spoločnosť	  FORTUNA	  Partnerovi	  prístup	  do	  
zabezpečenej	  sekcie	  Stránok	  Partnerského	  programu,	  v	  rámci	  ktorej	  spoločnosť	  FORTUNA	  sprístupní	  
Partnerovi	  všetky	  potrebné	  dokumenty	  súvisiace	  s	  účasťou	  Partnera	  v	  Partnerskom	  programe	  vrátane	  
dokumentov	  týkajúcich	  sa	  vyúčtovania	  provízie	  za	  činnosť	  Partnera	  v	  rámci	  Partnerského	  programu.	  
	  
3.	  PROVÍZIA	  
3.1	  V	  prípade,	  že	  Partner	  splní	  všetky	  predpoklady	  upravené	  v	  Podmienkach,	  má	  nárok	  na	  províziu	  podľa	  
aktuálnych	  podmienok	  dostupných	  na	  web	  stránke:	  http://affiliates.ifortuna.sk/sk/provize/,	  alebo	  ďalších	  
dohôd	  uzatvorených	  so	  spoločnosťou	  FORTUNA.	  Keď	  Stávkujúci	  dokončí	  registráciu	  na	  internetových	  
stránkach	  www.ifortuna.sk,	  na	  ktoré	  bol	  Stávkujúci	  odkázaný	  z	  Partnerských	  stránok,	  a	  uskutoční	  prvý	  vklad	  
na	  svoj	  hráčsky	  účet,	  vznikne	  Partnerovi	  nárok	  na	  províziu	  (ďalej	  len	  „Provízia	  za	  registráciu“).	  V	  prípade,	  že	  sa	  
Stávkujúci	  stane	  členom	  FORTUNA	  KLUB	  spôsobom	  podľa	  tohto	  bodu,	  vzniká	  Partnerovi	  tiež	  nárok	  na	  
províziu	  zo	  zisku	  Stávkujúceho	  (ďalej	  len	  „Provízia	  zo	  zisku“	  a	  spolu	  s	  Províziou	  za	  registráciu	  aj	  len	  
ako	  „Provízia“).	  Partner	  má	  nárok	  na	  vyplácanie	  Provízie	  zo	  zisku	  	   po	  dobu	  maximálne	  1	  roka	  odo	  dňa	  
registrácie	  Stávkujúceho.	  
	  
3.2	  Výška	  Provízie	  za	  registráciu	  a	  Provízie	  zo	  zisku	  ako	  aj	  ďalšie	  iné	  provízie,	  na	  ktoré	  Partnerovi	  môže	  
vzniknúť	  nárok	  podľa	  Podmienok	  a/alebo	  rozhodnutia	  spoločnosti,	  je	  uvedená	  na	  Stránkach	  Partnerského	  
programu.	  Spoločnosť	  FORTUNA	  je	  oprávnená	  priznať	  Partnerovi	  nárok	  na	  províziu	  aj	  za	  iné	  činnosti	  Partnera	  
súvisiace	  s	  účasťou	  v	  Partnerskom	  programe.	  Všetky	  podmienky	  vzniku	  nároku	  na	  províziu	  podľa	  
predchádzajúcej	  vety	  budú	  zverejnené	  na	  Stránkach	  Partnerského	  programu.	  Spoločnosť	  FORTUNA	  si	  
vyhradzuje	  právo	  akékoľvek	  podmienky	  vzniku	  nároku	  na	  Províziu	  ako	  aj	  spôsob	  určenia	  jeho	  výšky	  
kedykoľvek	  jednostranne	  zmeniť,	  o	  čom	  Partnera	  upovedomí	  bez	  zbytočného	  odkladu	  po	  vykonaní	  takejto	  
zmeny.	  Spoločnosť	  FORTUNA	  si	  zároveň	  vyhradzuje	  právo	  znížiť	  Províziu	  Partnera	  v	  prípade,	  že	  Partner	  zníži	  
svoje	  úsilie	  smerujúce	  k	  propagácii	  spoločnosti	  FORTUNA	  podľa	  pravidiel	  Partnerského	  programu	  a/alebo	  
sprostredkováva	  podstatne	  menej	  Stávkujúcich	  ako	  v	  predchádzajúcom	  období.	  Trvanie	  nároku	  na	  Províziu	  je	  
obmedzené	  na	  dobu	  1	  roka	  odo	  dňa	  registrácie	  Stávkujúceho.	  
	  
3.3	  Spoločnosť	  FORTUNA	  má	  právo	  dohodnúť	  si	  s	  Partnerom	  osobitné	  podmienky	  pre	  vznik	  nároku	  na	  
Províziu	  a	  jej	  výšku;	  v	  tomto	  prípade	  má	  písomná	  osobitná	  dohoda	  prednosť	  pred	  pravidlami	  stanovenými	  
v	  týchto	  Podmienkach	  a/alebo	  na	  stránkach	  Partnerského	  programu.	  
	  
3.4	  Provízia	  zo	  zisku	  	   sa	  vypočíta	  ako	  percentuálny	  podiel	  na	  čistom	  príjme	  zo	  Stávkujúceho,	  ktorého	  členstvo	  
vo	  FORTUNA	  KLUB	   	  vzniklo	  spôsobom	  podľa	  bodu	  3.1	  Podmienok.	  Čistý	  príjem	  zo	  Stávkujúceho	  sa	  vypočíta	  
ako	  rozdiel	  medzi	  hrubým	  príjmom	  zo	  Stávkujúceho	  a	  i)	  nákladmi	  na	  Stávkujúceho	  ii)	  vrátenými	  platbami	  iii)	  
príjmami	  plynúcimi	  z	  podvodnej	  činnosti	  a	  iv)	  licenčnými	  poplatkami.	  
	  
3.5	  Za	  účelom	  vylúčenia	  akýchkoľvek	  pochybností	  majú	  pojmy	  použité	  v	  Podmienkach	  nasledujúci	  význam:	  
Hrubý	  príjem	  zo	  Stávkujúceho	  –	  znamená	  rozdiel	  medzi	  prijatými	  vkladmi	  a	  vyplatenými	  výhrami	  (uvedené	  
nezahŕňa	  manipulačné	  poplatky).	  Hrubý	  príjem	  zo	  Stávkujúceho	  zohľadňuje	  tiež	  prípadné	  korekcie,	  a	  to	  najmä	  
zrušené	  stávky,	  chybne	  zadané	  stávkové	  udalosti	  a	  iné	  nesprávne	  transakcie,	  ktoré	  boli	  opravené.	  Do	  Hrubého	  
príjmu	  zo	  Stávkujúceho	  sa	  započítavajú	  iba	  stávky	  uzatvorené	  na	  hru	  internetová	  kurzová	  stávka	  a	  	   kurzová	  
stávka	  podaná	  na	  pobočke	  z	  ikonta,	  ktoré	  prevádzkuje	  spoločnosť	  FORTUNA;	  



	  
Náklady	  na	  Stávkujúceho	  –	  znamenajú	  všetky	  náklady	  spoločnosti	  FORTUNA	  súvisiace	  s	  propagáciou,	  a	  to	  
najmä	  voľnétikety,	  bonusy	  vyplácaný	  v	  rámci	  FORTUNA	  KLUB,	  sponzorované	  turnaje,	  VIP	  bonusy	  ako	  aj	  všetky	  
iné	  kompenzácie	  vyplatené	  Stávkujúcemu	  spoločnosťou	  FORTUNA;	  
Vrátené	  platby	  –znamenajú	  vklady,	  ktoré	  boli	  vrátené	  Stávkujúcemu	  z	  dôvodu	  zrušenia	  stávky;	  Príjmy	  plynúce	  
z	  podvodnej	  činnosti,	  ktoré	  zahŕňajú	  najmä	  príjmy	  plynúce	  z	  tajných	  dohôd,	  zneužívania	  bonusu	  vyplácaného	  
Stávkujúcemu	  v	  rámci	  FORTUNA	  KLUB	  a	  iných	  podobných	  propagačných	  akcií,	  prania	  špinavých	  peňazí,	  
zneužívania	  kreditných	  kariet,	  ako	  aj	  iné	  príjmy	  získané	  nelegálnou	  činnosťou;	  
Licenčné	  poplatky	  –	  znamenajú	  súčet	  i)	  daní	  a	  poplatkov,	  ktoré	  odvádza	  spoločnosť	  FORTUNA	  v	  súvislosti	  
s	  prevádzkovaním	  hier	  ii)	  poplatkov	  súvisiacich	  s	  platbami	  prostredníctvom	  kreditných	  kariet	  a	  elektronickými	  
platbami,	  iii)	  licenčných	  poplatkov	  uhrádzaných	  spoločnosťou	  FORTUNA	  v	  súvislosti	  s	  prevádzkovaním	  
Partnerského	  programu	  tretím	  stranám.	  
	  
4.	  ÚHRADA	  PROVÍZIE	  
4.1	  Spoločnosť	  FORTUNA	  vypočíta	  výšku	  Provízie,	  na	  ktorú	  vznikol	  Partnerovi	  nárok	  v	  súvislosti	  s	  plnením	  
podmienok	  Partnerského	  programu,	  a	  to	  vždy	  po	  ukončení	  každého	  kalendárneho	  mesiaca	  trvania	  účasti	  
Partnera	  v	  Partnerskom	  programe.	  Celková	  výška	  Provízie	  za	  príslušný	  mesiac	  bude	  uvedená	  vo	  vyúčtovaní,	  
ktoré	  bude	  Partnerovi	  sprístupnené	  v	  zabezpečenej	  sekcii	  Stránok	  programu,	  a	  to	  najneskôr	  do	  dvoch	  dní	  odo	  
dňa	  skončenia	  príslušného	  kalendárneho	  mesiaca,	  za	  ktorý	  sa	  vyúčtovanie	  robí.	  
	  
4.2	  Nárok	  na	  úhradu	  Provízie	  spoločnosťou	  FORTUNA	  vzniká	  Partnerovi	  v	  prípade,	  že	  výška	  Provízie	  
predstavuje	  viac	  ako	  50,-‐	  EUR	  (slovom:	  päťdesiat	  euro).	  Provízia	  bude	  Partnerovi	  uhradená	  na	  základe	  
daňového	  dokladu	  –	  faktúry,	  ktorú	  si	  Partner	  vyhotoví	  po	  zadaní	  relevantných	  údajov	  prostredníctvom	  
zabezpečenej	  sekcie	  Stránok	  Partnerského	  programu	  v	  období	  od	  2.	  do	  15.	  dňa	  mesiaca	  nasledujúceho	  po	  
mesiaci,	  za	  ktorý	  sa	  Provízia	  uhrádza.	  Splatnosť	  faktúry	  je	  30	  dní	  odo	  dňa	  jej	  preukázateľného	  odoslania	  
spoločnosti	  FORTUNA	  prostredníctvom	  zabezpečenej	  sekcie	  Stránok	  Partnerského	  programu.	  
	  
4.3	  V	  prípade,	  že	  Partner	  nesúhlasí	  s	  výškou	  Provízie	  vypočítanou	  spoločnosťou	  FORTUNA,	  je	  povinný	  o	  tejto	  
skutočnosti	  informovať	  spoločnosť	  FORTUNA	  do	  desiatich	  (10)	  dní	  odo	  dňa	  sprístupnenia	  vyúčtovania	  
Partnerovi	  v	  zabezpečenej	  sekcii	  Stránok	  Partnerského	  programu,	  a	  to	  elektronicky	  na	  e-‐mailovú	  
adresu	  info@fortunaaffiliates.com	  a	  uviesť	  dôvody,	  pre	  ktoré	  výšku	  Provízie	  rozporuje.	  V	  prípade,	  že	  Partner	  
neuplatní	  svoj	  nárok	  v	  lehote	  a	  spôsobom	  podľa	  predchádzajúcej	  vety,	  má	  sa	  za	  to,	  že	  s	  výškou	  Provízie	  súhlasí	  
a	  jeho	  nárok	  na	  rozporovanú	  časť	  provízie	  zaniká.	  
	  
4.4	  V	  prípade	  ukončenia	  účasti	  Partnera	  v	  Partnerskom	  programe	  má	  Partner	  nárok	  na	  Províziu	  získanú	  ku	  
dňu	  ukončenia	  účasti	  v	  Partnerskom	  programe.	  Za	  účelom	  vylúčenia	  pochybností	  sa	  má	  za	  to,	  že	  ukončením	  
účasti	  Partnera	  v	  Partnerskom	  programe	  zaniká	  Partnerovi	  najmä	  nárok	  na	  úhradu	  Provízie	  zo	  zisku.	  
	  
4.5	  Spoločnosť	  FORTUNA	  je	  oprávnená	  zadržať	  Partnerovi	  výplatu	  záverečnej	  Provízie,	  ktorá	  sa	  vypláca	  
v	  súvislosti	  s	  ukončením	  účasti	  Partnera	  v	  Partnerskom	  programe,	  a	  to	  až	  po	  dobu	  deväťdesiatich	  dní	  odo	  dňa	  
ukončenia	  účasti	  Partnera	  v	  Partnerskom	  programe	  tak,	  aby	  zabezpečila	  vyplatenie	  správnej	  výšky	  Provízie.	  
V	  prípade,	  že	  v	  súvislosti	  s	  porušením	  povinností	  stanovených	  v	  Podmienkach	  dôjde	  ku	  ukončeniu	  účasti	  
Partnera	  v	  Partnerskom	  programe	  zo	  strany	  spoločnosti	  FORTUNA,	  je	  FORTUNA	  oprávnená	  zadržať	  Províziu	  
Partnera	  za	  účelom	  zabezpečenia	  akýchkoľvek	  nárokov	  alebo	  náhrad	  spoločnosti	  FORTUNA	  vyplývajúcich	  



z	  týchto	  Podmienok.	  
	  
4.6	  V	  prípade,	  že	  pri	  výpočte	  Provízie	  dôjde	  ku	  chybe,	  vyhradzuje	  si	  spoločnosť	  FORTUNA	  právo	  na	  úpravu	  
chybne	  vypočítanej	  Provízie,	  a	  to	  najmä	  prostredníctvom	  zohľadnenia	  takto	  chybne	  vypočítanej	  Provízie	  
v	  najbližšom	  vyúčtovaní.	  
	  	  
4.7	  V	  prípade	  dôvodného	  podozrenia	  na	  nezákonné	  a/alebo	  podvodné	  konanie	  alebo	  správanie	  zo	  strany	  
Partnera,	  je	  spoločnosť	  FORTUNA	  oprávnená	  pozastaviť	  úhradu	  Provízie	  až	  do	  odstránenie	  všetkých	  
pochybností,	  ktoré	  viedli	  k	  takémuto	  pozastaveniu.	  
	  
4.8	   	  Nárok	  na	  Províziu	  zaniká	  tiež	  v	  prípade,	  že	  sa	  Partner	  zapojil	  alebo	  sa	  dozvedel	  o	  akomkoľvek	  akte	  
návštevnosti	  webovej	  stránky	  www.ifortuna.sk	  a/alebo	  o	  registrácii	  Stávkujúceho,	  pri	  ktorých	  je	  možné	  
dôvodne	  predpokladať,	  že	  sa	  jedná	  o	  podvod	  alebo	  iné	  konanie,	  ktoré	  je	  v	  rozpore	  s	  právnymi	  predpismi	  
a/alebo	  Podmienkami.	  
	  
4.9	  Partner	  je	  povinný	  na	  žiadosť	  FORTUNA	  vrátiť	  spoločnosti	  FORTUNA	  všetky	  finančné	  prostriedky,	  ktoré	  
boli	  Partnerovi	  uhradené	  ako	  Provízia	  za	  transakcie,	  ktoré	  boli	  vygenerované	  podvodným	  alebo	  sfalšovaným	  
spôsobom.	  
	  
5.	  PRÁVA	  A	  POVINNOSTI	  SPOLOČNOSTI	  FORTUNA	  
5.1	  Spoločnosť	  FORTUNA	  pridelí	  každému	  Stávkujúcemu,	  ktorého	  členstvo	  vo	  FORTUNA	  KLUB	  podľa	  pravidiel	  
stanovených	  týmito	  Podmienkami	  sprostredkoval	  Partner,	  jedinečný	  identifikačný	  kód,	  a	  to	  najmä	  za	  účelom	  
sledovania	  celkovej	  výšky	  obratu	  príslušného	  Stávkujúceho	  za	  príslušné	  obdobie.	  Spoločnosť	  FORTUNA	  je	  
zároveň	  povinná	  zabezpečiť	  presné	  sledovanie	  a	  reportovanie	  aktivít	  Stávkujúceho,	  ktoré	  sprostredkoval	  
Partner.	  
	  
5.2	  Všetky	  náklady	  súvisiace	  s	  prípravou	  a	  výrobou	  marketingových	  materiálov,	  ktoré	  budú	  Partnerom	  
využívané	  v	  súvislosti	  s	  účasťou	  v	  Partnerskom	  programe,	  hradí	  spoločnosť	  FORTUNA.	  Takéto	  marketingové	  
materiály	  je	  spoločnosť	  FORTUNA	  oprávnená	  kedykoľvek	  upraviť	  alebo	  jednostranne	  zmeniť.	  
	  
5.3	  Spoločnosť	  FORTUNA	  je	  povinná	  uhradiť	  Partnerovi	  splatnú	  províziu,	  na	  ktorú	  získal	  nárok	  v	  súlade	  
s	  Podmienkami.	  Spoločnosť	  FORTUNA	  sa	  zaväzuje	  poskytovať	  Partnerovi	  vyúčtovanie	  Provízie	  a	  poskytnúť	  
Partnerovi	  zákaznícku	  podporu	  súvisiacu	  s	  účasťou	  Partnera	  v	  Partnerskom	  programe.	  
	  
5.4	  Spoločnosť	  FORTUNA	  je	  oprávnená	  kedykoľvek	  podľa	  vlastnej	  úvahy	  odmietnuť	  akéhokoľvek	  
potenciálneho	  Stávkujúceho,	  ktorý	  prejaví	  záujem	  o	  členstvo	  vo	  FORTUNA	  KLUB,	  a	  to	  aj	  bez	  uvedenia	  dôvodu.	  
Spoločnosť	  FORTUNA	  je	  zároveň	  tiež	  oprávnená	  ukončiť	  členstvo	  Stávkujúceho	  vo	  FORTUNA	  KLUB,	  a	  to	  
v	  prípade,	  že	  budú	  splnené	  podmienky	  obsiahnuté	  vo	  všeobecných	  obchodných	  podmienkach	  FORTUNA	  
KLUB.	  
	  
5.5	  V	  prípade,	  že	  dôjde	  k	  nemožnosti	  uzatvárať	  stávky	  na	  hry	  prevádzkované	  spoločnosťou	  FORTUNA,	  
spoločnosť	  FORTUNA	  nezodpovedá	  Partnerovi	  za	  akékoľvek	  škody	  spôsobené	  nemožnosťou	  uzatvárania	  
stávok.	  Spoločnosť	  FORTUNA	  zároveň	  nenesie	  žiadnu	  zodpovednosť	  za	  poruchu,	  oneskorenie	  alebo	  
prerušenie	  prevádzkovania	  webovej	  stránke	  www.ifortuna.sk.	  



	  
6.	  PRÁVA	  A	  POVINNOSTI	  PARTNERA	  
6.1	  Vznikom	  účasti	  v	  Partnerskom	  programe	  sa	  Partner	  zaväzuje,	  že	  prostredníctvom	  Partnerských	  stránok	  
bude	  propagovať	  spoločnosť	  FORTUNA,	  podporovať	  a	  odkazovať	  potenciálnych	  stávkujúcich	  na	  internetové	  
stránkywww.ifortuna.sk	  a	  na	  registráciu	  do	  FORTUNA	  KLUB,	  a	  to	  s	  použitím	  prideleného	  odkazu.	  Pridelený	  
odkaz	  môže	  tvoriť	  jeden	  alebo	  viacero	  textových	  odkazov,	  bannery	  a	  iné	  marketingové	  nástroje.	  Všetky	  
náklady	  spojené	  s	  implementáciou	  pridelených	  odkazov	  na	  Partnerské	  stránky	  hradí	  Partner.	  Partner	  nie	  je	  
oprávený	  prostredníctvom	  Partnerských	  stránok	  propagovať	  iný	  subjekt,	  ktorý	  vykonáva	  činnosť,	  ktorá	  by	  
mohla	  mať	  vo	  vzťahu	  k	  činnosti	  spoločnosti	  FORTUNA	  konkurenčný	  charakter.	  
	  
6.2	  Partner	  je	  výhradne	  zodpovedný	  za	  obsah	  a	  spôsob	  marketingových	  a	  propagačných	  aktivít,	  ktorými	  
propaguje	  spoločnosť	  FORTUNA.	  Partner	  sa	  zaväzuje	  akúkoľvek	  činnosť	  v	  rámci	  účasti	  v	  Partnerskom	  
programe	  vždy	  profesionálnym	  spôsobom	  a	  v	  súlade	  s	  Podmienkami	  a	  platným	  právnym	  poriadkom	  
Slovenskej	  republiky.	  
	  
6.3	  Partner	  sa	  zároveň	  zaväzuje	  nepropagovať	  spoločnosť	  FORTUNA	  spôsobom,	  ktorý	  by	  bol	  urážlivý,	  
diskriminačný,	  nemravný,	  nezákonný	  alebo	  inak	  nevhodný,	  prípadne	  obsahujúci	  pornografický,	  obscénny	  
alebo	  iný	  sexuálny	  alebo	  s	  násilím	  súvisiaci	  materiál.	  V	  tejto	  súvislosti	  je	  Partner	  povinný	  aktívne	  necieliť	  
reklamné	  činnosti	  súvisiace	  s	  účasťou	  v	  Partnerskom	  programe	  na	  osoby,	  ktoré	  nedosiahli	  vek	  potrebný	  pre	  
účasť	  v	  hrách	  podľa	  zákona	  o	  hazardných	  hrách.	  
	  
6.4	  Partner	  sa	  zaväzuje	  negenerovať	  návštevníkov	  internetových	  stránok	  www.ifortuna.sk	  a/alebo	  
Stávkujúcich	  z	  nelegálnej	  alebo	  podvodnej	  činnosti,	  a	  to	  najmä	  	   registrovať	  sa	  ako	  Stávkujúci.	  Porušenie	  
ustanovení	  tohto	  bodu	  sa	  považuje	  za	  podvod,	  ktorého	  následkom	  je	  zánik	  akéhokoľvek	  nároku	  Partnera	  na	  
Províziu.	  
	  
6.5	  Partner	  nie	  je	  oprávnený	  rozosielať	  nevyžiadané	  e-‐maily	  a	  správy,	  ktoré	  je	  i)	  možné	  označiť	  ako	  
nevyžiadanú	  poštu,	  ii)	  obsahujú	  nepravdivé	  údaje	  alebo	  zavádzajúce	  prehlásenia,	  iii)	  neobsahujú	  možnosť	  
v	  reálnom	  čase	  sa	  odhlásiť,	  iv)	  nie	  je	  možné	  identifikovať	  zdroj	  a	  pôvodnú	  IP	  adresu	  a/alebo	  pôvodnú	  
e-‐mailovú	  adresu,	  v)	  vzťahy	  určitého	  software	  s	  iným	  software,	  a	  to	  najmä	  škodlivého	  zámeru	  alebo	  tie,	  ktoré	  
porušujú	  právo	  na	  súkromie,	  alebo	  vkladajú	  ikony	  alebo	  spôsobujú	  sťaženie	  alebo	  inštaláciu	  software	  alebo	  
podobnej	  akcie	  bez	  súhlasu	  adresáta.	  
	  
6.6	  Okrem	  marketingových	  materiálov,	  ktoré	  poskytne	  spoločnosť	  FORTUNA	  Partnerovi	  v	  rámci	  účasti	  
v	  Partnerskom	  programe,	  nesmie	  Partner	  používať	  akékoľvek	  iné	  označenia,	  ochranné	  známky	  ani	  iné	  práva	  
duševného	  vlastníctva,	  ktorých	  oprávnených	  užívateľom	  je	  spoločnosť	  FORTUNA.	  
	  
6.7	  Partner	  nie	  je	  oprávnený	  meniť	  a	  upravovať	  pridelené	  odkazy	  a	  marketingové	  materiály	  poskytnuté	  
spoločnosťou	  FORTUNA	  v	  súvislosti	  s	  účasťou	  v	  Partnerskom	  programe.	  Partner	  je	  povinný	  dodržovať	  brand	  
manual	  vydaný	  spoločnosťou	  FORTUNA,	  ktorý	  je	  dostupný	  na	  Stránkach	  Partnerského	  programu.	  Partner	  je	  
zároveň	  povinný	  dodržovať	  pravidlá	  a	  zásady,	  ktoré	  sú	  obsahom	  kódexu	  správania	  Európskej	  asociácie	  hier	  
a	  stávok,	  ktorý	  je	  dostupný	  na	  internetových	  stránkach	  http://www.egba.eu/en/consumers/standards.	  
	  
6.8	  Partner	  sa	  zaväzuje	  aktívne	  propagovať	  spoločnosť	  FOTUNA	  a	  odkazovať	  potenciálnych	  stávkujúcich	  na	  



internetové	  stránky	  www.ifortuna.sk,	  a	  to	  po	  celú	  dobu	  účasti	  v	  Partnerskom	  programe.	  Aktívnou	  
propagáciou	  sa	  rozumie	  vynaloženie	  maximálneho	  úsilia	  vedúceho	  k	  efektívnej	  inzercii	  a	  propagácii	  
spoločnosti	  FORTUNA	  podľa	  týchto	  Podmienok,	  a	  to	  najmä	  za	  účelom	  sprostredkovania	  nových	  Stávkujúcich.	  
	  
6.9	  Partner	  má	  výlučnú	  zodpovednosť	  za	  úhradu	  daní,	  odvodov	  a	  iných	  poplatkov	  podľa	  platného	  právneho	  
poriadku	  Slovenskej	  republiky	  a/alebo	  zahraničí	  v	  súvislosti	  s	  príjmom	  Provízie.	  FORTUNA	  vyplatí	  Partnerovi	  
Províziu	  vrátane	  DPH,	  a	  to	  v	  prípadoch,	  v	  ktorých	  je	  aplikovateľná,	  a	  teda	  Provízia	  sa	  ďalej	  nebude	  zvyšovať	  
o	  DPH.	  Partner	  sa	  zaväzuje	  poskytnúť	  spoločnosti	  FORTUNA	  DIČ	  a	  IČ	  DPH,	  ak	  bolo	  pridelené.	  
	  
6.10	  V	  prípade,	  že	  dôjde	  k	  akejkoľvek	  zmene	  údajov	  uvedených	  Partnerom	  v	  žiadosti	  o	  účasť	  v	  Partnerskom	  
programe,	  je	  Partner	  povinný	  o	  takejto	  zmene	  spoločnosť	  FORTUNA	  bez	  zbytočného	  odkladu	  informovať.	  
	  
6.11	  Partner	  nie	  je	  oprávnený	  postúpiť	  práva	  a	  povinnosti	  súvisiace	  s	  účasťou	  v	  Partnerskom	  programe	  na	  
tretiu	  osobu	  bez	  predchádzajúceho	  písomného	  súhlasu	  spoločnosti	  FORTUNA.	  
	  
6.12	  Všetky	  práva	  duševného	  vlastníctva	  týkajúce	  sa	  najmä,	  ale	  nielen	  obchodných	  a	  finančných	  informácií,	  
zoznamu	  Stávkujúcich,	  ako	  aj	  informácií	  o	  obratoch	  a	  o	  akýchkoľvek	  údajoch	  týkajúcich	  sa	  produktov,	  
know-‐how,	  obchodných	  tajomstiev,	  obchodných	  príležitostí	  a	  podobných	  údajov	  spoločnosti	  FORTUNA,	  sa	  
považujú	  za	  dôverné	  a	  Partner	  nie	  je	  oprávnený	  takéto	  informácie	  použiť	  na	  svoje	  vlastné	  obchodné	  a	  iné	  
účely	  a	  ani	  s	  nimi	  oboznamovať	  tretie	  osoby.	  
	  
6.13	  Partner	  je	  povinný	  zachovávať	  mlčanlivosť	  o	  všetkých	  skutočnostiach,	  ktoré	  sa	  dozvedel	  v	  súvislosti	  
s	  účasťou	  v	  Partnerskom	  programe,	  a	  to	  najmä,	  ale	  nielen	  o	  Stávkujúcich,	  stavených	  čiastkach,	  výhercoch,	  
výške	  výhier	  ako	  aj	  o	  akýchkoľvek	  iných	  dôverných	  informáciách	  podľa	  bodu	  6.12	  Podmienok.	  Mlčanlivosť	  
podľa	  tohto	  článku	  trvá	  aj	  po	  ukončení	  účasti	  v	  Partnerskom	  programe.	  

	  
7.	  UKONČENIE	  ÚČASTI	  V	  PARTNERSKOM	  PROGRAME	  
7.1	  Účasť	  Partnera	  v	  Partnerskom	  programe	  môže	  byť	  ukončená	  dohodou	  alebo	  výpoveďou.	  Spoločnosť	  
FORTUNA	  aj	  Partner	  sú	  oprávnení	  vypovedať	  účasť	  Partnera	  v	  Partnerskom	  programe	  aj	  bez	  udania	  dôvodu.	  
Výpovedná	  lehota	  podľa	  tohto	  článku	  predstavuje	  tridsať	  (30)	  dní	  a	  začína	  plynúť	  odo	  dňa	  nasledujúceho	  po	  
doručení	  výpovede	  druhej	  strane.	  
	  
7.2	  Spoločnosť	  FORTUNA	  je	  oprávnená	  okamžite	  ukončiť	  účasť	  Partnera	  v	  Partnerskom	  programe,	  a	  to	  najmä	  
v	  prípade,	  že	  i)	  Partner	  poruší	  povinnosti	  uvedené	  v	  týchto	  Podmienkach,	  ii)	  ukončenie	  účasti	  Partnera	  
v	  programe	  je	  nevyhnutné	  na	  ochranu	  záujmov	  spoločnosti	  FORTUNA	  pre	  prevádzkovanie	  Partnerského	  
programu,	  iii)	  Partner	  podstatným	  spôsobom	  obmedzil	  alebo	  pozastavil	  propagáciu	  spoločnosti	  FORTUNA	  
a	  sprostredkovanie	  nových	  Stávkujúcich.	  V	  prípade	  splnenia	  ktorejkoľvek	  z	  podmienok	  podľa	  i)	  -‐	  iii)	  
stanovených	  v	  tomto	  článku,	  zaniká	  účasť	  Partnera	  v	  Partnerskom	  programe	  dňom	  doručenia	  oznámenia	  
o	  zrušení	  jeho	  účasti	  v	  Partnerskom	  programe.	  
	  
7.3	  Po	  ukončení	  účasti	  Partnera	  v	  Partnerskom	  programe	  je	  Partner	  povinný	  vrátiť	  spoločnosti	  FORTUNA	  
všetky	  dokumenty,	  ich	  kópie	  a	  iné	  dokumenty	  súvisiace	  s	  účasťou	  v	  Partnerskom	  programe,	  ktoré	  získal	  
v	  súvislosti	  s	  účasťou	  v	  Partnerskom	  programe.	  



	  
7.4	  Ukončením	  účasti	  v	  Partnerskom	  programe	  sa	  Partner	  nezbavuje	  zodpovednosti	  za	  porušenie	  Podmienok,	  
ku	  ktorému	  došlo	  pred	  ukončením	  účasti	  v	  Partnerskom	  programe.	  
	  
7.5	  Odo	  dňa	  ukončenia	  účasti	  Partnera	  v	  Partnerskom	  programe	  stráca	  Partner	  nárok	  na	  užívanie	  licencií,	  
ochranných	  známok	  a	  akýchkoľvek	  iných	  označení,	  ktoré	  získal	  v	  súvislosti	  s	  účasťou	  v	  Partnerskom	  programe	  
a	  je	  povinný	  odstrániť	  z	  Partnerských	  stránok	  akékoľvek	  odkazy,	  ktoré	  boli	  na	  Partnerské	  stránky	  
implementované	  v	  súvislosti	  s	  účasťou	  Partnera	  na	  Partnerskom	  programe.	  
	  
7.6	  Spoločnosť	  FORTUNA	  je	  oprávnená	  kedykoľvek	  jednostranne	  započítať	  akékoľvek	  svoje	  pohľadávky	  voči	  
Partnerovi	  s	  Províziou.	  

	  
8.	  ZÁVEREČNÉ	  USTANOVENIA	  
8.1	  Spoločnosť	  FORTUNA	  si	  vyhradzuje	  právo	  na	  zmenu	  týchto	  Podmienok.	  Akékoľvek	  zmeny	  sú	  pre	  Partnera	  
záväzné	  dňom	  ich	  účinnosti.	  Zmeny	  týchto	  Podmienok	  sú	  účinné	  dňom	  určeným	  spoločnosťou	  FORTUNA,	  
pričom	  spoločnosť	  FORTUNA	  je	  povinná	  zmeny	  vhodným	  spôsobom	  uverejniť	  (najmä	  na	  Stránkach	  
Partnerského	  programu	  a/alebo	  doručením	  na	  e-‐mailovú	  adresu	  Partnera),	  a	  to	  aspoň	  päť	  (5)	  dní	  pred	  
nadobudnutím	  účinnosti	  
	  
8.2	  Spoločnosť	  FORTUNA	  si	  vyhradzuje	  právo	  Partnerský	  program	  kedykoľvek	  ukončiť,	  pričom	  ukončenie	  
Partnerského	  programu	  musí	  byť	  Partnerovi	  oznámené	  vhodným	  spôsobom,	  a	  to	  aspoň	  pätnásť	  (15)	  dní	  
vopred.	  
	  
8.3	  Partner	  v	  súvislosti	  s	  účasťou	  v	  Partnerskom	  programe	  udeľuje	  spoločnosti	  FORTUNA	  súhlas	  so	  získaním	  a	  
spracovaním	  nasledovných	  údajov	  Partnera:	  _meno,	  priezvisko,	  adresa,	  mesto,	  kraj,	  PSČ,	  štátbydlisko	  (názov,	  
sídlo,	  IČO,	  DIČ),	  ,	  tel.	  číslo,	  e-‐mailová	  adresa,	  fax,,	  web	  stránka.	  Spoločnosť	  FORTUNA	  je	  oprávnená	  bez	  
osobitného	  súhlasu	  účastníka	  spracúvať	  tieto	  údaje	  iba	  na	  účel:	  

a)	  vzniku	  a	  zániku	  účasti	  Partnera	  v	  programe,	  

b)	  určenia	  a	  uhrádzania	  Provízie,	  

c)	  vypracovania	  zoznamu	  Stávkujúcich	  a	  monitorovania	  ich	  činnosti,	  

d)	  marketingových	  akcií	  vzťahujúcich	  sa	  na	  činnosť	  FORTUNA,	  

e)	  zaradenia	  účastníka	  do	  Partnerského	  programu	  FORTUNA,	  

f)	  plnenia	  povinností	  v	  zmysle	  zákona	  o	  hazardných	  hrách,	  

g)	  spolupráce	  a	  poskytovania	  súčinnosti	  s	  Policajným	  zborom	  alebo	  s	  inými	  orgánmi	  činnými	  v	  trestnom	  
konaní.	  

8.4	  Partner	  je	  oprávnený	  tento	  súhlas	  kedykoľvek	  odvolať,	  avšak	  nie	  skôr	  ako	  dôjde	  k	  ukončeniu	  jeho	  účasti	  
v	  Partnerskom	  programe.	  



8.5	  Spoločnosť	  FORTUNA	  je	  oprávnená	  v	  súlade	  s	  príslušnými	  právnymi	  predpismi	  poveriť	  spracúvaním	  
osobných	  údajov	  sprostredkovateľa,	  ktorý	  bude	  spracúvať	  osobné	  údaje	  v	  mene	  spoločnosti	  FORTUNA.	  

8.6	  Sprostredkovateľ	  je	  oprávnený	  spracúvať	  osobné	  údaje	  len	  v	  rozsahu	  a	  za	  podmienok	  dojednaných	  so	  
spoločnosťou	  FORTUNA	  v	  písomnej	  zmluve	  alebo	  písomnom	  poverení.	  Spoločnosť	  FORTUNA	  nesmie	  zveriť	  
spracúvanie	  osobných	  údajov	  sprostredkovateľovi,	  ak	  by	  tým	  mohli	  byť	  ohrozené	  práva	  a	  právom	  chránené	  
záujmy	  Partnera.	  

8.7	  Spoločnosť	  FORTUNA	  je	  oprávnená	  na	  základe	  súhlasu	  Partnera	  získavať	  osobné	  údaje	  Partnera	  aj	  
vyhotovovaním	  odpisov,	  kopírovaním	  alebo	  skenovaním	  listín	  a	  dokladov	  predložených	  Partnerom,	  alebo	  
iným	  vhodným	  spôsobom.	  

8.8	  Spoločnosť	  FORTUNA	  zlikviduje	  osobné	  údaje	  bezodkladne	  po	  tom,	  ako	  budú	  splnené	  všetky	  nasledovné	  
podmienky	  i)	  účasť	  v	  Partnerskom	  programe	  bude	  ukončená,	  a	  ii)	  Partner	  si	  splnil	  všetky	  záväzky	  voči	  
spoločnosti	  FORTUNA,	  a	  iii)	  	   údaje	  Partnera	  nie	  sú	  ďalej	  potrebné	  pre	  splnenie	  povinností	  v	  zmysle	  platných	  
právnych	  predpisov	  a	  iv)	  boli	  dosiahnuté	  všetky	  účely,	  na	  dosiahnutie	  ktorých	  bol	  poskytnutý	  súhlas	  Partnera	  
na	  spracúvanie	  jeho	  osobných	  údajov.	  

8.9	  Akékoľvek	  písomnosti	  budú	  doručované	  Partnerovi	  elektronicky	  a/alebo	  prostredníctvom	  doporučenej	  
zásielky,	  a	  to	  na	  adresy,	  ktoré	  Partner	  spoločnosti	  FORTUNA	  za	  týmto	  účelom	  vopred	  oznámi.	  Kontaktné	  
údaje	  na	  spoločnosť	  FORTUNA	  sú	  k	  dispozícii	  na	  Stránkach	  Partnerského	  programu.	  V	  prípade	  elektronického	  
doručovania	  sa	  písomnosť	  považuje	  za	  doručenú	  momentom	  odoslania	  a	  v	  prípade	  doručovania	  
prostredníctvom	  doporučenej	  zásielky,	  piaty	  deň	  odo	  dňa,	  kedy	  bola	  zásielka	  uložená	  na	  pošte.	  

8.10	  Tieto	  Podmienky	  ako	  aj	  ostatné	  vzťahy	  medzi	  spoločnosťou	  FORTUNA	  a	  Partnerom	  sa	  spravujú	  právnym	  
poriadkom	  Slovenskej	  republiky,	  a	  to	  najmä	  zákonom	  č.	  513/1991	  Zb.,	  Obchodný	  zákonník	  v	  platnom	  znení.	  
	  
8.11	  Všetky	  prípadné	  spory,	  ktoré	  vzniknú	  zo	  spolupráce	  medzi	  spoločnosťou	  FORTUNA	  a	  Partnerom	  
v	  súvislosti	  s	  účasťou	  Partnera	  v	  Partnerskom	  programe	  budú	  prednostne	  riešené	  mimosúdne.	  V	  prípade,	  že	  
ku	  vyriešeniu	  sporu	  nedôjde	  spôsobom	  podľa	  predchádzajúcej	  vety,	  je	  daná	  právomoc	  súdu	  Slovenskej	  
republiky.	  
	  
8.12	  Podmienky	  nadobúdajú	  platnosť	  a	  účinnosť	  dňa	  02.05.2012.	  

	  


