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Incentive programu „STAŇTE SA SMB MASTROM“ 

 

Organizátor: 

Motivačný program s názvom  

Incentive program „STAŇTE SA SMB MASTROM“ 

organizuje obchodná spoločnosť Exclusive Networks Slovakia, s. r. o., so sídlom Galvaniho 
7D, Bratislava, IČO: 50 096 958, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu 
Bratislava I, oddiel: Sro, vl. č.: 110387/B (ďalej len „Exclusive Networks Slovakia“). Incentive 
program sa riadi podmienkami popísanými v informačnom letáku a týmto štatútom 
Incentive programu, ktorý popisuje práva a povinnosti účastníkov Incentive programu.  

 

Podmienky účasti v Incentive programe: 

Incentive program je určený pre existujúcich, ako aj nových partnerov Exclusive Networks 
Slovakia pri získavaní certifikácií Fortinet (NSE1 – NSE8), ktorí zároveň splnia podmienky 
stanovené Exclusive Networks Slovakia. 

 

Trvanie Incentive programu: 

Incentive program sa začína dňa 10. 12. 2022 a končí sa dňa 31. 12. 2023. 

 

Účel Incentive programu:  

Účelom Incentive programu je motivácia tak existujúcich, ako aj nových partnerov 
Exclusive Networks Slovakia nadobudnúť vyššie znalosti a postúpiť v certifikáciách 
Fortinet (NSE1 – NSE8). 

 

Exclusive Networks Slovakia s.r.o. 
Galvaniho 7/D 

821 04 Bratislava 
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Vyhodnotenie a odovzdanie odmien: 

Účastníci zapojení v Incentive programe budú Exclusive Networks Slovakia priebežne 
zasielať získané certifikáty, ktoré získajú počas trvania Incentive programu, e-mailom na 
adresu marketing@exclusive-networks.sk. Následne po prijatí certifikátov zašle 
organizátor účastníkovi príslušnú odmenu popísanú v informačnom letáku elektronicky 
alebo poštou na adresu partnera, ktorú účastník uvedie pri odoslaní certifikátu. 

 

Zodpovednosť organizátora:  

Na odmenu nevzniká právny nárok. Odmenu získanú splnením podmienok Incentive 
programu nie je možné vymáhať ani žiadať inú protihodnotu, prípadne náhradu 
finančnej alebo nefinančnej povahy. Exclusive Networks Slovakia, s. r. o., nehradí 
účastníkom Incentive programu žiadne náklady, ktoré im vzniknú v súvislosti s ich 
účasťou v Incentive programe, resp. s odmenou, iba ak sa k tomu organizátor zaviazal v 
pravidlách Incentive programu.  

 

Záverečné ustanovenia: 

Exclusive Networks Slovakia spracúva osobné údaje účastníkov Incentive programu v 
súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších 
predpisov, ako aj s nariadením EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní 
osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane 
údajov). 

 

Tento štatút je zverejnený na www.exclusive-networks.sk. Organizátor si vyhradzuje 
právo na zmenu podmienok a pravidiel Incentive programu a tohto štatútu a trvanie 
Incentive programu skrátiť, prerušiť alebo zrušiť. Za kontrolu dodržiavania pravidiel 
Incentive programu zodpovedá organizátor. Zapojením sa do súťaže vyjadrujú účastníci 
Incentive programu svoj súhlas s pravidlami stanovenými Exclusive Networks Slovakia. 

 

V Bratislave 19.12.2022 

mailto:marketing@exclusive-networks.sk
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