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Motivačního programu „STAŇTE SE SMB MASTEREM“ 

 

Organizátor: 

Pobídkový program s názvem  

Motivační program „STAŇTE SE SMB MASTEREM“ 

organizuje obchodní společnost Exclusive Networks Slovakia s. r. o., se sídlem Galvaniho 
7D, Bratislava, IČO: 50 096 958, zapsaná v obchodním rejstříku Okresního soudu 
Bratislava I, oddíl: Sro, vložka č.: 110387/B (dále jen „Exclusive Networks Slovakia“). 
Motivační program se řídí podmínkami popsanými v informačním letáku a v tomto 
Statutu motivačního programu, který popisuje práva a povinnosti účastníků 
Motivačního programu. 

 

Podmínky účasti v Motivačním programu: 

Motivační program je určen pro stávající i nové partnery společnosti Exclusive 
Networks Slovakia při získávání certifikací Fortinet (NSE1 – NSE 8), kteří zároveň splňují 
podmínky stanovené společností Exclusive Networks Slovakia. 

 

Doba trvání Motivačního programu: 

Motivační program začíná 10. 12. 2022 a končí 31. 12. 2023. 

 

Účel Motivačního programu:  
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Cílem Motivačního programu je motivovat stávající i nové partnery Exclusive Networks 
Slovakia k získání vyšších znalostí a postupu v certifikacích Fortinet (NSE1 – NSE 8). 

 

Vyhodnocení a předání odměn: 

Účastníci zapojení do Motivačního programu budou průběžně zasílat certifikáty, které 
obdrží během Motivačního programu, společnosti Exclusive Networks Slovakia e-
mailem na adresu marketing@exclusive-networks.sk. Po obdržení certifikátů zašle 
organizátor účastníkovi příslušnou odměnu popsanou v informačním letáku 
elektronicky nebo poštou na adresu partnera uvedenou při zaslání certifikátu. 

 

Odpovědnost organizátora:  

Na odměnu nevzniká právní nárok. Odměnu získanou splněním podmínek Motivačního 
programu nelze vymáhat, ani nelze nárokovat jakoukoli jinou protihodnotu nebo 
kompenzaci finanční či nefinanční povahy. Exclusive Networks Slovakia s.r.o. nebude 
účastníkům Motivačního programu hradit žádné náklady vzniklé v souvislosti s jejich 
účastí v Motivačním programu nebo odměnou, pokud se k tomu nezavázala v 
pravidlech Motivačního programu. 

 

Závěrečná ustanovení: 

Exclusive Networks Slovakia zpracovává osobní údaje účastníků Motivačního 
programu v souladu se zákonem č. 18/2018 Sb. 18/2018 o ochraně osobních údajů, ve 
znění pozdějších předpisů, a nařízením EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v 
souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné 
nařízení o ochraně osobních údajů). 

 

Tento Statut je zveřejněný na www.exclusive-networks.sk. Organizátor si vyhrazuje 
právo změnit podmínky a pravidla Motivačního programu a tohoto Statutu a právo 
dobu trvání Motivačního programu zkrátit, přerušit nebo zrušit. Za kontrolu dodržování 
pravidel tohoto Motivačního programu odpovídá organizátor. Zapojením se do 
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soutěže vyjadřuji účastníci Motivačního programu svůj souhlas s pravidly stanovenými 
společností Exclusive Networks Slovakia. 

 

V Bratislavě, 19.12. 2022 
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