
Obchodné podmienky 
 

I. Všeobecné ustanovenia 

 

1.Spoločnosť MNFORCE, s.r.o. so sídlom Einsteinova 11, 851 01 Bratislava, 

IČO 46118641 ( ďalej iba „Prevádzkovateľ“) je zapísaná v Obchodnom registri 

vedeným Okresným súdom Bratislava I v oddiele Sro., vložka č. 91746/B . 

Prevádzkovateľ je platcom DPH a má pridelené IČ DPH SK2023241297.  

 

2.Respondentom je fyzická osoba, ktorá má minimálne 15 rokov, zaregistruje 

sa do aplikácie ePanel a súhlasí s týmito Obchodnými podmienkami. Registrácia 

v ePaneli je dobrovoľná, Respondent môže kedykoľvek zrušiť svoje členstvo. 

ePanel umožňuje zaregistrovaným Respondentom prístup k online prieskumom, 

ktoré organizuje Prevádzkovateľ. 

3.Respondentmi sú používatelia siete internet, ktorí si v rámci ePanelu vytvoria 

používateľský účet. Vytvorenie účtu spočíva vo vyplnení registračného 

formulára, prečítania a následného súhlasu s týmito Obchodnými podmienkami. 

4.Respondent je povinný v registračnom formulári uviesť pravdivé, úplné a 

aktuálne údaje a v prípade ich zmeny je povinný ich aktualizovať. 

 

5.Respondent sa môže zaregistrovať v ePaneli len jeden krát. Prevádzkovateľ 

je oprávnený zrušiť členstvo Respondenta v ePaneli z dôvodu jeho viacnásobnej 

registrácie, pokusu o viacnásobnú registráciu alebo úmyselného uvádzania 

nepravdivých údajov. 

 

6.Za každý úplne, riadne a včas vyplnený dotazník sú Respondentovi pridelené 

eBody, ktoré si bude môcť vymeniť za peniaze, vyplácané v eurách na bankový 

účet Respondenta vždy ku 15 dňu mesiaca alebo si môže body vymeniť za žreby 

do súťaží, ktoré vyhlasuje Prevádzkovateľ. Bližšie informácie o počte eBodov, 

ktoré bude môcť Respondent získať v konkrétnom online prieskume sú vždy 

uvedené v pozvánke do online dotazníkového prieskumu, ktorá je 

Respondentovi doručovaná elektronicky. 

 

7.Respondent si je vedomý toho, že Prevádzkovateľ negarantuje určitý 

minimálny počet pozvánok na účasť v online prieskume. 

 

8.Orgán dozoru, ktorému podlieha činnosť Prevádzkovateľa je Inšpektorát 

Slovenskej obchodnej inšpekcie pre Bratislavský kraj Prievozská 32, P.O. Box 

5,820 07 Bratislava 27. 

 

 



II. Ochrana osobných údajov 

 

1.Právnym základom spracovávania osobných údajov Prevádzkovateľom je 

súhlas Respondenta so spracovávaním a uchovaním týchto údajov podľa § 9 

zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalejiba „Zákon o ochrane 

osobných údajov“). 

 

2.Respondent súhlasí s nasledujúcimi podmienkami používania ePanelu: 

Vyplnením a potvrdením registračného formulára udeľujem ako dotknutá osoba 

v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov Prevádzkovateľovi svoj súhlas so 

spracovávaním a uchovaním mojich osobných údajov, a to výlučne pre účely 

zaradenia do databázy ePanela a mojej prípadnej účasti v online prieskume. 

Tento súhlas udeľujem dobrovoľne na dobu neurčitú, pričom som oprávnený/á 

ho kedykoľvek odvolať. Som si vedomý/á toho, že následkom odvolania môjho 

súhlasu bude moje vyradenie z databázy ePanela. Prehlasujem, že osobné údaje, 

ktoré som uviedol/a v registračnom formulári sú úplné, pravdivé, správne 

a aktuálne. Potvrdzujem, že v ePaneli mám len jednu registráciu. 

 

3.Respondent zároveň súhlasí s tým, aby ho Prevádzkovateľ kontaktoval 

s pozvánkou na účasť v online prieskume. Všetky online prieskumy 

Prevádzkovateľa sú anonymné, žiadne osobné údaje Respondenta nebudú 

zverejňované spolu s jednotlivými odpoveďami.  

 

4.Respondent sa zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých 

sa dozvie v rámci svojej účasti na online prieskume, vrátane obsahu prieskumu a 

nebude nijako šíriť akékoľvek materiály obsiahnuté v týchto online prieskumoch 

(obrázky, text, audio, video). 

 

5.Všetky osobné údaje o každom Respondentovi, ktoré uvádza pri registrácii 

slúžia iba k výberu Respondentov do jednotlivých online prieskumov, na 

vytváranie štatistík a pre kontaktovanie Respondentov v súvislosti so zasielaním 

odmien za získané eBody, a to len po dobu trvania spolupráce.  

 

6.Údaje získané od Respondentov ako odpovede na otázky v online dotazníkoch 

slúžia výhradne na prieskumné účely Prevádzkovateľa a majú k nim prístup len 

poverení zamestnanci Prevádzkovateľa. 

 

7.Respondent zároveň udeľuje Prevádzkovateľovi súhlas na informovanie 

Respondenta o novinkách v ePaneli elektronicky, prostredníctvom e-mailu. 

Súhlas podľa predchádzajúcej vety je Respondent oprávnený kedykoľvek 

odvolať.  

 

 



III. Záverečné ustanovenia 

 

1.Ak Respondent nedodržiava alebo nespĺňa ktorúkoľvek z vyššie uvedených 

podmienok alebo povinností, je Prevádzkovateľ oprávnený vylúčiť takéhoto 

člena z ePanela a bez upozornenia zrušiť jeho užívateľské konto v ePaneli bez 

akejkoľvek náhrady nevyužitých eBodov.  

 

2.Prevádzkovateľ je oprávnený tieto Obchodné podmienky zmeniť. Ich nové 

znenie je Prevádzkovateľ povinný zverejniť v novinkách v ePaneli minimálne na 

dobu 2 týždňov. Po uplynutí tejto doby strácajú účinnosť tieto Obchodné 

podmienky a nadobúdajú účinnosť nové Obchodné podmienky. V prípade, ak 

Respondent nesúhlasí s novým znením Obchodných podmienok, je oprávnený 

zrušiťsvoje užívateľské konto.  

 

3.Prevádzkovateľ a Respondent sa dohodli, že plne uznávajú komunikáciu na 

diaľku – telefonickú, elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom 

elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné 

strany. 

 

4.Respondent prehlasuje, že pred registráciou do ePanelu sa oboznámil s týmito 

Obchodnými podmienkami, že s nimi súhlasí a dáva súhlas Prevádzkovateľovi 

na spracovanie a uchovanie jeho osobných údajov.  

5.Respondent nemá nárok na náhradu prípadnej škody, spôsobenej 

nefunkčnosťou, nedostupnosťou či zlou dostupnosťou ePanelu alebo 

akýmkoľvek iným následkom používania ePanelu 

6.Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo z ePanela vymazať používateľský účet, 

ktorý bol vytvorený, ale nebol používaný dlhšie než 1 rok. 

7.Tieto Obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 06.04.2017.  

1.1.2023




