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1.
1.1

1.2

ÚVODNÉ USTANOVENIA
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 č.: 123/B (ďalej len
„FORTUNA SK“) je prevádzkovateľom hazardných hier na
území Slovenskej republiky, a to na základe zákona č.
171/2005 Z.z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len
„Zákon“), 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.
Na základe individuálnej licencie udelenej Ministerstvom
financií Slovenskej republiky spoločnosť FORTUNA SK
prevádzkuje hazardné hry - stávkové hry (kurzové stávky), a
to prostredníctvom stávkových kancelárií, prostredníctvom
telekomunikačných sietí a prostredníctvom internetovej siete
ako komunikačného kanálu na prenos a zber údajov a
informácií súvisiacich s prevádzkovaním stávkových hier
(kurzových stávok). Stávkových hier (kurzových stávok) sa
môžu zúčastniť len osoby staršie ako 18 rokov, ktoré na ten
účel predložili/odoslali prevádzkovateľovi platný preukaz
totožnosti/kópiu preukazu totožnosti, ktoré nie sú evidované v
registri vylúčených osôb, ktorého správcom je Ministerstvo
financií Slovenskej republiky a ktoré so spoločnosťou
FORTUNA SK v súlade so schváleným herným plánom
a ustanoveniami Zákona uzavreli zmluvu a následne boli
registrované a splnili ďalšie povinnosti stanovené Zákonom a
herným plánom (ďalej len „hráč“). Hazardné hry
prevádzkované prostredníctvom internetovej siete môžu hráči
uzatvárať prostredníctvom webovej stránky spoločnosti
FORTUNA SK www.ifortuna.sk.

1.3

Partner je buď fyzická osoba podnikateľ alebo právnická osoba
podnikateľ (ďalej len „Partner“), ktorá vo vlastnom mene
prevádzkuje jednu alebo viacero webových stránok a je
oprávnená s touto webovou stránkou plne disponovať (ďalej
len „Partnerská stránka“) a má záujem na Partnerskej
stránke/Partnerských stránkach propagovať webovú stránku
spoločnosti FORTUNA SK v súlade a za podmienok
stanovených v týchto všeobecných obchodných podmienkach
partnerského programu spoločnosti FORTUNA SK, a.s. (ďalej
len „Obchodné podmienky“).

1.4

Účelom spolupráce spoločnosti FORTUNA SK a Partnera
podľa týchto Obchodných podmienok je záujem spoločnosti
FORTUNA SK o marketingovú propagáciu spoločnosti
FORTUNA
SK
prostredníctvom
Partnerskej
stránky/Partnerských stránok s cieľom navýšenia počtu
hráčov, ktorí so spoločnosťou FORTUNA SK uzavrú zmluvu,
za účelom účasti na hazardných hrách prevádzkovaných
spoločnosťou FORTUNA SK, pre ktoré sa v súlade s platnými
právnymi predpismi vyžaduje uzavretie zmluvy a následne
registrácia za podmienok stanovených Zákonom a schváleným
herným plánom.

2.

ÚČASŤ V PARTNERSKOM PROGRAME

2.1

Podmienkou účasti v partnerskom programe spoločnosti
FORTUNA SK (ďalej len „Partnerský program“) je
vyplnenie Prihlášky, ktorá je dostupná na webových stránkach
Partnerského programu www.fortunaaffiliates.com (ďalej len
„Stránky Partnerského programu“), zo strany Partnera.
V prihláške do Partnerského programu je Partner povinný
vyplniť všetky údaje požadované spoločnosťou FORTUNA
SK.
Vyplnením
a
odoslaním
prihlášky
Partner
bezpodmienečne vyjadruje súhlas s uvedenými Obchodnými
podmienkami, ako aj s ďalšími pravidlami stanovenými
spoločnosťou FORTUNA SK pre účasť v Partnerskom
programe a zaväzuje sa ich v celom rozsahu dodržiavať.
Partner týmto zároveň vyhlasuje, že pred odoslaním prihlášky
sa oboznámil so všetkými pravidlami pre vznik nároku na
províziu stanovenými v týchto Obchodných podmienkach. Za
účelom prístupu do zabezpečenej sekcie Stránok Partnerského
programu je Partner povinný zvoliť si prihlasovacie meno a
heslo, ktoré je povinný uviesť do prihlášky a zároveň je
povinný uchovávať uvedené údaje v tajnosti. V prípade, že zo
strany Partnera dôjde k porušeniu uvedenej povinnosti podľa
predchádzajúcej vety, spoločnosť FORTUNA SK nenesie
žiadnu zodpovednosť za zneužitie prístupových údajov
Partnera; preukázanie skutočnosti, že tieto údaje Partner
uchovával v tajnosti je povinnosťou Partnera.
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2.2

Spoločnosť FORTUNA SK posúdi prihlášku žiadateľa o účasť
v Partnerskom programe a prostredníctvom e-mailu žiadateľa
informuje, či jeho prihláška bola zo strany spoločnosti
FORTUNA SK akceptovaná, alebo nebola akceptovaná.
Spoločnosť FORTUNA SK si vyhradzuje právo odmietnuť
prihlášku žiadateľa bez uvedenia dôvodu odmietnutia. Na
účasť v Partnerskom programe nie je žiadny právny nárok.
Schválením prihlášky zo strany spoločnosti FORTUNA SK sa
žiadateľ stáva Partnerom Partnerského programu. Každý
Partner je oprávnený zaregistrovať sa do Partnerského
programu len raz.

2.3

Okamihom, keď sa žiadateľ stane Partnerom Partnerského
programu, umožní spoločnosť FORTUNA SK Partnerovi
prístup do zabezpečenej sekcie Stránok Partnerského
programu, v ktorej spoločnosť FORTUNA SK sprístupňuje
Partnerovi všetky dokumenty súvisiace s účasťou Partnera v
Partnerskom programe a zároveň zverejňuje vyúčtovanie
provízie za činnosť Partnera v rámci Partnerského programu.

3.

PROVÍZIA

3.1

V prípade, že hráč uzavrie so spoločnosťou FORTUNA SK
zmluvu a zaregistruje sa spôsobom stanoveným v hernom
pláne, a to prostredníctvom webovej stránky www.ifortuna.sk,
na ktorú bol hráč odkázaný z Partnerskej stránky/Partnerských
stránok, má Partner nárok na províziu z obratu hráča, a to po
dobu jedného (1) roka od okamihu splnenia podmienok pre
nárok na províziu z obratu hráča (ďalej len „Provízia“).

3.2

Výška Provízie, prípadne ďalších Provízii, ktoré prináležia
Partnerovi na základe rozhodnutia spoločnosti FORTUNA SK,
je uvedená na Stránkach Partnerského programu. Spoločnosť
FORTUNA SK je oprávnená priznať Partnerovi nárok na
Províziu aj za inú činnosť Partnera, ktorá súvisi s účasťou v
Partnerskom programe, pričom v takomto prípade budú
podmienky na získanie Provízie uvedené buď na Stránkach
Partnerského programu alebo budú individuálne dojednané s
Partnerom. Spoločnosť FORTUNA SK je oprávnená pravidlá
pre vznik nároku na Províziu ako aj výšku Provízie
kedykoľvek jednostranne zmeniť. Spoločnosť FORTUNA SK
si zároveň vyhradzuje právo znížiť Províziu Partnera v
prípade, keď Partner zníži svoje úsilie súvisiace s propagáciou
spoločnosti FORTUNA SK podľa pravidiel Partnerského
programu a/alebo sprostredkúva pre FORTUNA SK podstatne
menej hráčov ako v minulosti.

3.3

V prípade, že sa Partner so spoločnosťou FORTUNA SK
preukázateľne dohodol na špeciálnych dojednaniach pre vznik
nároku na Províziu a jej výšku, má uvedená dohoda prednosť
pred pravidlami stanovenými v týchto Obchodných
podmienkach a/alebo na stránkach Partnerského programu.

3.4

Provízia sa vypočíta ako percentuálny podiel z čistého príjmu
hráča, ktorý uzatvoril zmluvu so spoločnosťou FORTUNA SK
a splnil všetky podmienky stanovené v článku 3.1 týchto
Obchodných podmienok. Čistý príjem z hráča sa vypočíta ako
rozdiel medzi hrubým príjmom z hráča a (i) nákladmi na hráča,
(ii) vrátenými platbami, (iii) príjmom z podvodnej činnosti a
(iv) licenčnými poplatkami.

3.5

Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností majú pojmy použité v
týchto Obchodných podmienkach nasledovný význam:
Hrubý príjem z hráča - znamená rozdiel medzi prijatými
stávkami a vyplatenými výhrami. Hrubý príjem z hráča berie
do úvahy nasledovné skutočnosti, t.j. zrušené stávky,
nesprávne zadané stávkové udalosti a iné nesprávne transakcie,
ktoré sú opravené. Do Hrubého príjmu z hráča sa započítavajú
iba stávky uzavreté na hazardné hry prevádzkované
spoločnosťou FORTUNA SK, ktoré hráč uzavrel ako
registrovaný stávkujuci, t.j. nie ako anonymný stávkujúci (za
predpokladu, že to umožňujú pravidlá hazardnej hry);Hrubý
príjem z hráča nezahŕňa manipulačnú prirážku uhradenú
hráčom spoločnosti FORTUNA SK pri uzatváraní stávky.
Náklady na hráča - znamenajú všetky náklady spoločnosti
FORTUNA SK spojené s propagáciou, t.j. predovšetkým
voľné stávky, bonusy vyplatené hráčom, sponzorované
turnaje, VIP bonusy, a všetky kompenzácie vyplatené hráčovi
zo strany spoločnosti FORTUNA SK;
Vrátené platby - znamenajú vklady (stávky), ktoré boli vrátené
hráčovi z dôvodu zrušenia stávky v súlade s herným plánom;
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Príjmy plynúce z podvodnej činnosti - zahŕňajú najmä príjmy
plynúce z tajných dohôd, zneužívanie bonusov vyplatených
hráčom, pranie špinavých peňazí, zneužívanie platobných
kariet, ako aj príjmy získané inou nelegálnou činnosťou;

vyúčtovanie. Spoločnosť FORTUNA SK neposkytuje
Partnerovi žiadnu záruku v súvislosti s výpočtom Provízie.
4.2

Nárok na vyplatenie Provízie vzniká Partnerovi v okamihu,
keď výška Provízie presahuje sumu 50,- EUR (slovom:
päťdesiat eur). Provízia bude Partnerovi vyplatená na základe
daňového dokladu (faktúry), ktorú vyhotoví Partner po zadaní
príslušných údajov prostredníctvom zabezpečenej sekcie
Stránok Partnerského programu od 5. do 15. dňa mesiaca
nasledujúceho po mesiaci, za ktorý Provízia bude vyplatená.
Splatnosť daňového dokladu (faktúry) je tridsať (30) dní odo
dňa jej preukázateľného odoslania spoločnosti FORTUNA SK
prostredníctvom zabezpečenej sekcie Stránok Partnerského
programu. Ak je Partnerom slovenská osoba, ktorá je
platiteľom DPH, bude Provízia vyplatená Partnerovi výhradne
na registrovaný bankový účet, ktorý bol zverejnený v súlade s
platnými právnymi predpismi, v opačnom prípade úhrada
Provízie bude pozastavená až do okamihu splnenia tejto
povinnosti.

4.3

Pri vyhotovení daňového dokladu (faktúry) sa od Partnera
vyžaduje, aby vždy používal rovnaké identifikačné číslo
Partnera, ktoré bolo použité v prípade prihlásenia Partnera do
Partnerského programu, akákoľvek zmena identifikačného
čísla podlieha predchádzajúcemu súhlasu spoločnosti
FORTUNA SK, ktorý môže byť bez uvedenia dôvodu
odopretý. V prípade, že Partner nemá údaje nevyhnutné na
vystavenie daňového dokladu (faktúry) vo svojom profile na
Stránke Partnerského programu, najmä identifikačné číslo,
úhrada Provízie bude pozastavená do doby, kým nedôjde k
doplneniu všetkých stanovených údajov.

4.4

Ak Partner nesúhlasí s výškou Provízie, ktorá bola
spoločnosťou FORTUNA SK vypočítaná, je povinný o tom
informovať spoločnosť FORTUNA SK do desiatich (10) dní
od sprístupnenia vyúčtovania Partnerovi v zabezpečenej sekcii
Stránok Partnerského programu, a to elektronicky na emailovej adrese info@fortunaaffiliates.com, pričom Partner je
zároveň povinný uviesť všetky dôvody, pre ktoré výpočet
Provízie rozporuje. V prípade, že Partner nebude v lehote
uvedenej v tomto článku výšku Provízie rozporovať, má sa za
to, že súhlasí s takto vypočítanou výškou Provízie.

4.5

V prípade ukončenia účasti Partnera v Partnerskom programe
z akéhokoľvek dôvodu, má Partner nárok len na Províziu
získanú ku dňu ukončenia účasti Partnera v Partnerskom
programe. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybnosti platí, že
ukončením účasti Partnera v Partnerskom programe stráca
Partner nárok na úhradu Provízie.

4.6

Spoločnosť FORTUNA SK je oprávnená zadržať Partnerovi
výplatu záverečnej Provízie, vyplatenú v súvislosti s
ukončením účasti Partnera v Partnerskom programe, a to až na
deväťdesiat (90) dní odo dňa ukončenia účasti Partnera v
Partnerskom programe tak, aby zabezpečila vyplatenie
správnej výšky Provízie. Ak je účasť Partnera v Partnerskom
programe ukončená zo strany spoločnosti FORTUNA SK v
súvislosti s porušením povinností ustanovených v týchto
Obchodných podmienkach zo strany Partnera, je spoločnosť
FORTUNA SK oprávnená zadržať Províziu Partnera, a to až
na deväťdesiat (90) dní odo dňa ukončenia účasti Partnera v
Partnerskom programe v dôsledku porušenia povinnosti, a to
za účelom zabezpečenia akýchkoľvek nárokov či náhrad
spoločnosti FORTUNA SK, vyplývajúcich z porušenia týchto
Obchodných podmienok.

4.7

V prípade, že pri výpočte Provízie dôjde k chybe, vyhradzuje
si spoločnosť FORTUNA SK právo na úpravu chybne
vypočítanej Provízie, pričom takto chybne vypočítaná Provízia
bude zohľadnená v najbližšom vyúčtovaní.

4.8

V prípade dôvodného podozrenia z nezákonného a/alebo
podvodného konania alebo správania zo strany Partnera, či
hráčov, ktorí uzavreli zmluvu a boli zaregistrovaní
prostredníctvom Partnera podľa článku 3.1 týchto
Obchodných podmienok, je spoločnosť FORTUNA SK
oprávnená pozastaviť úhradu Provízie, a to až do odstránenia
všetkých pochybností, ktoré viedli k pozastaveniu úhrady
Provízie.

4.9

Nárok na úhradu Provízie zaniká, ak sa Partner zapojil alebo
sa dozvedel o akomkoľvek akte návštevnosti webovej stránky
www.ifortuna.sk a uvedenú skutočnosť neoznámil spoločnosti
FORTUNA SK najneskôr do troch (3) dní a/alebo sa dozvedel
o registrácii hráčov na tejto stránke, o ktorej možno dôvodne
predpokladať, že je podvodom alebo konaním, ktoré je v

Licenčné poplatky - znamenajú súčet (i) daní a poplatkov
odvádzaných spoločnosťou FORTUNA SK v súvislosti s
prevádzkovaním hazardných hier, (ii) poplatkov súvisiacich s
platbami prostredníctvom platobných kariet a elektronickými
platbami a (iii) licenčných poplatkov hradených spoločnosťou
FORTUNA SK v súvislosti s realizáciou Partnerského
programu tretím stranám.
3.6

3.7

3.8

3.9

V prípade Partnera so sídlom na území Slovenskej republiky
platí, že Provízia vypočítaná v súlade s týmito Obchodnými
podmienkami je uvedená vrátane prípadnej dane z pridanej
hodnoty v zákonom stanovenej výške. V tejto súvislosti berie
Partner na vedomie, že z Provízie je povinný odviesť všetky
zákonom stanovené platby (predovšetkým DPH, za
predpokladu, že je platiteľom DPH, a zrážkovú daň partnerov
z 3. krajín).
V prípade Partnera so sídlom mimo územia Slovenskej
republiky platí, že Provízia sa vypočíta v súlade s pravidlami
uvedenými v článku 3.4 týchto Obchodných podmienok s tým,
že navyše bude znížená o čiastku zodpovedajúcu aktuálnej
sadzbe DPH z takto vypočítanej Provízie, a to s ohľadom na
povinnosť spoločnosti FORTUNA SK odviesť v Slovenskej
republike z Provízie DPH z titulu prenesenia daňovej
povinnosti. Postup stanovený v tomto článku sa bude
uplatňovať u všetkých Partnerov, ktorí sú platiteľmi DPH a
majú sídlo v štáte, ktorý je členom Európskej únie, a u
všetkých Partnerov, ktorí majú sídlo v štáte mimo Európskej
únie, t.j. bez ohľadu na to, či sú títo Partneri platiteľmi DPH,
alebo nie.
V prípade, že je Partner registrovaným platiteľom DPH,
vyhlasuje, že nie je daňovým dlžníkom v zmysle príslušných
právnych predpisov a zaväzuje sa zabezpečiť pravdivosť tohto
vyhlásenia počas celej doby trvania jeho účasti v Partnerskom
programe. V prípade, že Partner je uvedený v zozname
daňových dlžníkov vedenom Finančným riaditeľstvom SR, je
povinný o tejto skutočnosti bezodkladne informovať
spoločnosť FORTUNA SK.
Pokiaľ je Partner ku dňu poskytnutia zdaniteľného plnenia
vedený ako daňový dlžník alebo sa stane daňovým dlžníkom
pred zaplatením daňového dokladu, potom časť finančného
plnenia podľa daňového dokladu zodpovedajúca dani z
priadnej hodnoty je spoločnosť FORTUNA SK oprávnená
uhradiť priamo na účet príslušného správcu dane v súlade s
ustanovením § 69 ods. 14 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z
pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. V uvedenom
prípade o uvedenú čiastku bude znížené celkové finančné
plnenie podľa daňového dokladu.

3.10 Partner, ktorý nemá sídlo v Slovenskej republike, vyhlasuje, že
nemá v Slovenskej republike žiadnu stálu prevádzkareň v
zmysle medzinárodných daňových predpisov. Ak je takáto
prevádzkareň založená kedykoľvek počas účasti Partnera v
Partnerskom programe, Partner sa zaväzuje oznámiť túto
skutočnosť spoločnosti FORTUNA SK, a to najneskôr do 5 dní
odo dňa založenia stálej prevádzkarne. Spoločnosť
FORTUNA SK je oprávnená počnúc dňom založenia stálej
prevádzkarne zrážať Partnerovi z Provízie prípadnú zrážkovú
daň či vykonať zabezpečenie dane, ak sa táto bude na Províziu
z dôvodu vzniku stálej prevádzkarne podľa slovenských či
medzinárodných daňových predpisov aplikovať. Ak Partner
poruší svoju povinnosť oznámiť vznik stálej prevádzkarne,
zodpovedá spoločnosti FORTUNA SK za vzniknutú škodu. V
tejto súvislosti spoločnosť FORTUNA SK upozorňuje
Partnera, že podľa výkladu slovenskej Finančnej správy vzniká
stála prevádzkareň napr. už pri umiestnení hardwaru
(počítačového servera) na území Slovenskej republiky.
4.

ÚHRADA PROVÍZIE

4.1

FORTUNA SK vypočíta výšku Provízie, ktorá Partnerovi
prináleží v súvislosti s plnením podmienok Partnerského
programu, vždy po ukončení každého kalendárneho mesiaca
trvania účasti Partnera v Partnerskom programe. Celková
výška Provízie za príslušný mesiac bude uvedená vo
vyúčtovaní, ktoré spoločnosť FORTUNA SK sprístupní
Partnerovi v zabezpečenej sekcii Stránok Partnerského
programu, a to vždy najneskôr do štrnásť (14) dní po ukončení
príslušného kalendárneho mesiaca, v ktorom sa uskutoční
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rozpore s právnymi predpismi alebo týmito Obchodnými
podmienkami a uvedenú skutočnosť neoznámil spoločnosti
FORTUNA SK najneskôr do piatich (5) dní.
4.10 Partner je povinný na žiadosť spoločnosti FORTUNA SK
vrátiť spoločnosti FORTUNA SK všetky finančné prostriedky,
ktoré boli vyplatené Partnerovi v rámci Provízie, a to za
transakcie, ktoré boli generované podvodným alebo
sfalšovaným spôsobom.
5.

PRÁVA A POVINNOSTI SPOLOČNOSTI FORTUNA

5.1

Spoločnosť FORTUNA SK pridelí každému hráčovi, ktorý
uzavrel so spoločnosťou FORTUNA SK zmluvu a následne
vykonal registráciu spôsobom stanoveným v článku 3.1 týchto
Obchodných podmienok, jedinečný identifikačný kód tak, aby
u týchto hráčov mohla spoločnosť FORTUNA SK sledovať
najmä celkovú výšku obratu príslušného hráča za príslušné
obdobie. Spoločnosť FORTUNA SK zabezpečí sledovanie a
zaznamenávanie aktivít hráčov, ktoré sprostredkoval Partner.

5.2

Všetky náklady súvisiace s výrobou marketingových
materiálov, ktoré budú Partnerom využívané v súvislosti s
účasťou v Partnerskom programe, zabezpečuje a hradí
spoločnosť FORTUNA SK. V tejto súvislosti je spoločnosť
FORTUNA SK oprávnená všetky takéto materiály
kedykoľvek upraviť či jednostranne zmeniť.

5.3

Spoločnosť FORTUNA SK je povinná zaplatiť Partnerovi
splatnú Províziu, na ktorú získal nárok v súlade s pravidlami
stanovenými v týchto Obchodných podmienkach, pokiaľ v
týchto Obchodných podmienkach nie je ustanovené inak.
Spoločnosť FORTUNA SK bude poskytovať Partnerovi
vyúčtovanie Provízie a zabezpečovať všetku zákaznícku
podporu súvisiacu s účasťou Partnera v Partnerskom
programe.

5.4

Spoločnosť FORTUNA SK je oprávnená kedykoľvek podľa
svojho vlastného uváženia odmietnuť akéhokoľvek
potenciálneho hráča, ktorý prejaví záujem o uzatvorenie
zmluvy so spoločnosťou FORTUNA SK a registráciu, a to bez
uvedenia dôvodu. Spoločnosť FORTUNA SK je zároveň
oprávnená ukončiť s hráčom zmluvu, a to v prípade, že budú
splnené podmienky predvídané obchodnými podmienkami k
zmluve o uzatváraní stávok I – konto.

5.5

V prípade, že dôjde k nemožnosti uzatvárať stávky na hazardné
hry prevádzkované spoločnosťou FORTUNA SK,
nezodpovedá spoločnosť FORTUNA SK Partnerovi za
akékoľvek škody (napr. priame, nepriame, mimoriadne,
následné) spôsobené nemožnosťou uzatvárania stávok.
Spoločnosť FORTUNA SK zároveň nenesie akúkoľvek
zodpovednosť za poruchu, oneskorenie alebo prerušenie
prevádzky webovej strányk www.ifortuna.sk.

6.

PRÁVA A POVINNOSTI PARTNERA

6.1

Vstupom do Partnerského programu sa Partner zaväzuje
propagovať FORTUNA SK prostredníctvom Partnerskej
stránky/Partnerských stránok, podporovať a odkázať
potenciálnych hráčov na webovú stránku www.ifortuna.sk a na
uzavretie zmluvy a registráciu s použitím prideleného odkazu.
Pridelený odkaz môže pozostávať z jedného alebo viacerých
textových odkazov, bannerov alebo iných marketingových
nástrojov. Všetky náklady spojené s implementáciou
pridelených odkazov na Partnerskej stránke/Partnerských
stránkach hradí Partner.

6.2

6.3

Partner je výhradne zodpovedný za obsah a spôsob
marketingových a propagačných aktivít, ktorými propaguje
spoločnosť FORTUNA SK. Partner sa zaväzuje vykonať
všetky aktivity v rámci účasti na Partnerskom programe vždy
profesionálne a legálnym spôsobom a v súlade s týmito
Obchodnými podmienkami. V tejto súvislosti Partner berie na
vedomie, že podľa platných právnych predpisov každá
reklama na hazardné hry musí obsahovať oznámenie o zákaze
účasti osôb mladších ako 18 rokov a zároveň musí byť v každej
reklame zobrazené viditeľné a jasné varovanie: „Účasťou na
hazardných hrách môže vzniknúť závislosť.“ „Hazardné hry
predstavujú riziko vysokých finančných strát.“
Partner sa zaväzuje nepropagovať spoločnosť FORTUNA SK
spôsobom, ktorý by bol urážlivý, diskriminačný, nemravný,
nezákonný alebo inak nevhodný, prípadne obsahujúci sexuálne
explicitný, pornografický, obscénny, či graficky násilný
materiál. V tejto súvislosti je Partner zároveň povinný aktívne
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necieliť reklamnú činnosť súvisiacu s účasťou v Partnerskom
programe na osoby, ktoré nedosiahli zákonný vek pre účasť na
hazardných hrách alebo sú evidované v registri vylúčených
osôb, ktorého správcom je Ministerstvo financii Slovenskej
republiky.
6.4

Partner sa zaväzuje negenerovať návštevníkov webových
stránok www.ifortuna.sk a/alebo hráčov s ohľadom na
nezákonné alebo podvodné aktivity. Porušenie tohto
ustanovenia sa považuje za podvod a v takom prípade nemá
Partner nárok na vyplatenie akejkoľvek Provízie. Partner berie
na vedomie, že mu nevzniká nárok na Províziu z činnosti
Partnera ako hráča, teda ak sa sám Partner zúčastňuje
hazardných hier prevádzkovaných spoločnosťou FORTUNA
SK, potom sa takáto jeho činnosť do výpočtu výšky Provízie
nezapočítava.

6.5 Partner nie je oprávnený zasielať nevyžiadané e-maily a
správy, ktorých šírenie by bolo v rozpore s platnými právnymi
predpismi, t.j. najmä správy, ktoré (i) je možné označiť ako
nevyžiadanú poštu, (ii) obsahujú nepravdivé údaje alebo
zavádzajúce vyhlásenia, (iii) neobsahujú možnosť v reálnom
čase sa odhlásiť, (iv) nemožno pravdivo identifikovať zdroj a
pôvodnú IP adresu a/alebo pôvodnú e-mailovú adresu, (v)
zväzky určitého softwaru s iným softwarom, najmä škodlivého
zámeru alebo tie, ktoré porušujú právo na súkromie, alebo
vkladajú ikony alebo spôsobujú sťahovanie alebo inštaláciu
softwaru alebo podobných akcií bez súhlasu adresáta, (vi)
budú v mene odosielateľa, alebo v e-mailovej adrese
obsahovať „FORTUNA“, (vii) nebudú viditeľne obsahovať
informáciu, že sa nejedná o komunikáciu spoločnosti
FORTUNA, ale výlučne o komunikáciu Partnera, (viii) sú
zasielané adresátovi, ktorý s ich zasielaním neudelil Partnerovi
súhlas podľa platných právnych predpisov, najmä nie však
výlučne v súlade s právnou úpravou ochrany osobných údajov.
Pri akejkoľvek komunikácii v súvislosti s Partnerským
programom je Partner povinný konať vždy vo vlastnom mene,
tj. a nikdy nie menom spoločnosti FORTUNA.
6.6

Partner nie je oprávnený používať akékoľvek iné označenia,
ochranné známky alebo iné práva duševného vlastníctva
patriace spoločnosti FORTUNA SK okrem marketingových
materiálov, ktoré spoločnosť FORTUNA SK poskytne
Partnerovi v rámci účasti v Partnerskom programe a/alebo
sprístupní prostredníctvom Stránok Partnerského programu.

6.7

Partner nie je oprávnený akokoľvek meniť ani upravovať
pridelené odkazy alebo marketingové materiály poskytované
spoločnosťou FORTUNA SK v súvislosti s účasťou v
Partnerskom programe. Od Partnera sa vyžaduje dodržiavanie
brand manuálu (príručky) vydaného spoločnosťou FORTUNA
SK, ktorá je k dispozícii na Stránkach Partnerského programu.

6.8

Partner sa zaväzuje aktívne propagovať spoločnosť
FORTUNA SK a odkazovať potenciálnych hráčov na webovú
stránku www.ifortuna.sk, a to po celú dobu účasti v
Partnerskom programe. Aktívnou propagáciou sa má na mysli
vyvinutie maximálneho úsilia na efektívne inzerovanie a
propagáciu FORTUNA SK podľa týchto Obchodných
podmienok, najmä s cieľom maximalizovať sprostredkovanie
nových hráčov.

6.9

Partner je výlučne zodpovedný za úhradu akýchkoľvek daní,
odvodov a iných poplatkov splatných v Slovenskej republike
a/alebo v zahraničí v súvislosti s prijatím Provízie.

6.10 V prípade akejkoľvek zmeny údajov poskytnutých Partnerom
v žiadosti o účasť v Partnerskom programe, je Partner povinný
bez zbytočného odkladu informovať FORTUNA SK o takejto
zmene údajov, pričom berie na vedomie, že identifikačné číslo
Partnera môže byť zmenené len po predchádzajúcom súhlase
spoločnosti FORTUNA SK, ktorý môže byť bez uvedenia
dôvodu odopretý.
6.11 Partner nie je oprávnený postúpiť akékoľvek práva a
povinnosti súvisiace s účasťou v Partnerskom programe na
tretiu osobu bez predchádzajúceho písomného súhlasu
spoločnosti FORTUNA SK.
6.12 Všetky práva duševného vlastníctva, vrátane obchodných a
finančných informácií, zoznamov hráčov, ako aj informácie o
obratoch a všetky údaje týkajúce sa produktov, záznamov,
aktivít, obchodných plánov, procesov, informácii o
produktoch,
know-how,
obchodných
tajomstvách,
obchodných záležitostiach a podobné údaje spoločnosti
FORTUNA SK sa považujú za dôverné. Partner nie je
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oprávnený použiť tieto informácie pre vlastné obchodné alebo
iné účely alebo ich prezradiť tretím osobám.
6.13 Partner je povinný zachovávať mlčanlivosť o všetkých
skutočnostiach, o ktorých sa dozvie v súvislosti s účasťou v
Partnerskom programe, a to najmä nie však výlučne,
skutočností o hráčoch, vsadených čiastkach, ako aj všetkých
dôverných informácií uvedených v článku 6.12 týchto
Obchodných podmienok. Povinnosť zachovávať mlčanlivosť
v zmysle tohto článku trvá aj po ukončení účasti v Partnerskom
programe.
6.14 Partner berie na vedomie, že spoločnosť FORTUNA SK je
oprávnená kedykoľvek vstúpiť do partnerstiev aj s inými
partnermi, a to za rovnakých alebo odlišných podmienok, ako
boli podmienky poskytnuté Partnerovi.

8.1

Spoločnosť FORTUNA SK si vyhradzuje právo kedykoľvek
upraviť a/alebo zmeniť tieto Obchodné podmienky. Zmeny
týchto Obchodných podmienok sú účinné dňom určeným
spoločnosťou FORTUNA SK, pričom spoločnosť FORTUNA
SK je povinná zmeny vhodným spôsobom zverejniť (najmä na
Stránkach Partnerského programu a/alebo doručením na emailovú adresu Partnera), a to aspoň päť (5) dní pred
nadobudnutím účinnosti príslušných zmien.

8.2

Spoločnosť FORTUNA SK si vyhradzuje právo Partnerský
program kedykoľvek ukončiť, pričom ukončenie Partnerského
programu musí byť Partnerovi oznámené vhodným spôsobom,
a to aspoň tridsať (30) dní vopred.

8.3

Všetky písomnosti doručené Partnerovi sa môžu zasielať buď
elektronicky a/alebo doporučenou poštovou zásielkou na
adresy poskytnuté Partnerom spoločnosti FORTUNA SK na
tento účel. Kontaktné údaje na spoločnosť FORTUNA SK sú
k dispozícii na Stránkach Partnerského programu. Za okamih
doručenie sa v prípade doručovania prostredníctvom e-mailu
považuje okamih odoslania, v prípade doručovania
prostredníctvom Stránok Partnerského programu (ak je takéto
doručovanie v konkrétnom prípade technicky možné) okamih
uloženia v zabezpečenej sekcii Stránok Partnerského
programu, a v prípade poštovej zásielky tretí (3.) deň po tom,
čo zásielka bola podaná na poštovú prepravu.

8.4

Zmluvné strany sa dohodli, že ak Partner nevystaví daňový
doklad (faktúru) v jednoročnej lehote odo dňa, kedy mu na
Províziu vznikol nárok, má spoločnosť FORTUNA SK právo
na zmluvnú pokutu vo výške Provízie, na ktorú Partner
nevystavil faktúru v takejto lehote 90 dní . Spoločnosť
FORTUNA SK je oprávnená započítať zmluvnú pokutu podľa
tohto článku Obchodných podmienok s Províziou Partnera.

8.5

Tieto Obchodné podmienky a všetky vzťahy medzi
spoločnosťou FORTUNA SK a Partnerom sa riadia právnymi
predpismi Slovenskej republiky, najmä zákonom č. 171/2005
Z.z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov a zákonom č. 513/1991
Zb. Obchodným zákonníkom v znení neskorších predpisov,
ako aj ustanoveniami ostatných všeobecne záväzných
právnych predpisov.

8.6

Obchodné podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku. Za
rovnopis s platnosťou originálu sa považuje aj fotokópia alebo
scan týchto Obchodných podmienok, ak nebude preukázané
inak.

6.15 Partner je povinný zadržať sa registrácie (alebo žiadosti o
registráciu) akejkoľvek domény, ktorej názov by bol podobný
doménam/doméne
používaným/používanou
alebo
vlastneným/vlastnenou spoločnosťou FORTUNA SK alebo
akejkoľvek inej domény, z ktorej by mohla vyplývať
akákoľvek spojitosť so spoločnosťou FORTUNA SK.
6.16 Partner a spoločnosť FORTUNA týmto vzájomne vyhlasujú,
že v rámci spolupráce Partnera a spoločnosti FORTUNA na
Partnerskom programe, spoločnosť FORTUNA neposkytuje
Partnerovi žiadne osobné údaje stávkujúcich klientov a Partner
a spoločnosť FORTUNA nie sú v pozícii prevádzkovateľa
a sprostredkovateľa v zmysle platnej právnej úpravy ochrany
osobných údajov. Partner týmto súčasne vyhlasuje , že všetky
osobné údaje, ktoré spracúva a eviduje o Stávkujúcich, získava
od Stávkujúcich výhradne vlastnou činnosťou, na účely určené
Partnerom a v tejto súvislosti berie na vedomie, že pri
spracovávaní osobných údajov Stávkujúcich, je Partner
povinný postupovať v súlade s platnými právnymi predpismi
a dodržiavať povinnosti a záväzky tu uvedené.
7.

UKONČENIE
PROGRAME

ÚČASTI

V

PARTNERSKOM

7.1

Účasť Partnera v Partnerskom programe môže byť ukončená
dohodou, výpoveďou alebo okamžitým zrušením. Spoločnosť
FORTUNA SK a Partner sú oprávnení vypovedať účasť
Partnera v Partnerskom programe bez uvedenia dôvodu.
Výpovedná doba podľa tohto článku je tridsať (30) dní a začína
plynúť dňom nasledujúcim po dni doručenia výpovede druhej
strane.

7.2

Spoločnosť FORTUNA SK je oprávnená okamžite zrušiť
účasť Partnera v Partnerskom programe, najmä ak (i) Partner
poruší povinnosti uvedené v týchto Obchodných
podmienkach, (ii) je to nevyhnutné na ochranu záujmov
spoločnosti FORTUNA SK a na uskutočnenie Partnerského
programu, (iii) Partner výrazne obmedzil alebo pozastavil
propagáciu spoločnosti FORTUNA SK a sprostredkovanie
nových hráčov. Ak sú splnené podmienky uvedené v tomto
článku, účasť Partnera v Partnerskom programe zaniká dňom
oznámenia o zrušení jeho účasti v Partnerskom programe.

8.7

Jednotlivé ustanovenia Obchodných podmienok sú
vymáhateľné nezávisle od seba a neplatnosť a/alebo
nevymožiteľnosť ktoréhokoľvek z nich nebude mať žiaden
vplyv na platnosť a/alebo vymožiteľnosť ostatných ustanovení
týchto Obchodných podmienok, s výnimkou prípadov, kedy je
najmä z dôvodu dôležitosti povahy alebo inej okolnosti
týkajúcej sa takéhoto ustanovenia týchto Obchodných
podmienok zrejmé, že dané ustanovenie týchto Obchodných
podmienok nemôže byť oddelené od ostatných príslušných
ustanovení týchto Obchodných podmienok.

7.3

Pri ukončení účasti Partnera v Partnerskom programe je
Partner povinný bezodkladne vrátiť spoločnosti FORTUNA
SK všetky dokumenty obsahujúce dôverné informácie (a
všetky kópie a odvodeniny z nich), ktoré získal v rámci účasti
v Partnerskom programe.

8.8

7.4

Ukončenie účasti v Partnerskom programe nezbavuje Partnera
akejkoľvek zodpovednosti vyplývajúcej z porušenia týchto
Obchodných podmienok, ku ktorému došlo pred ukončením
účasti v Partnerskom programe.

V prípade, ak sa niektoré z ustanovení týchto Obchodných
podmienok stane podľa všeobecne záväzných právnych
predpisov
Slovenskej
republiky
neplatné
a/alebo
nevymožiteľné, platnosť a/alebo vymožiteľnosť ostatných
ustanovení týchto Obchodných podmienok zostáva nedotknutá
a takéto neplatné a/alebo nevymožiteľné ustanovenie bude
bezodkladne nahradené takým novým ustanovením, ktoré
bude mať účinky čo najviac podobné účinkom pôvodného
ustanovenia, prihliadajúc pritom najmä na kontext a celkový
právny a ekonomický účel daného ustanovenia ako aj týchto
Obchodných podmienok.

7.5

Okamihom ukončenia účasti Partnera v Partnerskom programe
stráca Partner nárok na používanie licencií, ochranných
známok a iných označení, ktorá získal v súvislosti s účasťou v
Partnerskom programe a je povinný odstrániť z Partnerskej
stránky/Partnerských stránok všetky odkazy, ktoré boli na
Partnerskej stránke/Partnerských stránkach použité v súvislosti
s účasťou Partnera v Partnerskom programe.

8.9

Všetky prípadné spory vyplývajúce zo spolupráce medzi
Partnerom a spoločnosťou FORTUNA SK v súvislosti s
účasťou Partnera v Partnerskom programe budú riešené
prednostne dohodou. V prípade, že k takejto dohode nedôjde
do tridsiatich (30) dní od vzniku sporu, bude spoločnosť
FORTUNA SK a/alebo Partner oprávnená/ý podať návrh na
začatie konania na príslušný všeobecný súd v Slovenskej
republike.

7.6

8.

Spoločnosť FORTUNA SK je oprávnená kedykoľvek
jednostranne započítať akékoľvek pohľadávky voči Partnerovi
vzniknuté v súvislosti s účasťou Partnera v Partnerskom
programe s nárokom Partnera na Províziu.

8.10 Tieto Obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť
dňom dňa 1.12.2017 a v plnom rozsahu nahrádzajú akékoľvek
predchádzajúce Obchodné podmienky.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
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