
Obchodní podmínky 

I. Obecná ustanovení 

1. Společnost MNFORCE, s.r.o., se sídlem Einsteinova 11, 851 01  Bratislava, IČO 46118641 (dále jen „Provozovatel“), 

je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem Bratislava I v oddíle Sro., vložka č. 91746/B. 

Provozovatel je plátcem DPH a má přiděleno IČ DPH (DIČ) SK2023241297. 

2. Respondent je fyzická osoba, která se zaregistruje do aplikace ePanel a souhlasí s těmito Obchodními podmínkami. 

Registrace v ePanelu je dobrovolná, Respondent může své členství kdykoli zrušit. ePanel umožňuje zaregistrovaným 

Respondentům přístup k on-line průzkumům, které realizuje Provozovatel. 

3. Respondenti jsou uživatelé sítě internet, kteří si v rámci ePanelu vytvoří uživatelský účet. Vytvoření účtu spočívá ve 

vyplnění registračního formuláře, přečtení těchto Obchodních podmínek a následného souhlasu s nimi. 

4. Respondent je povinen v registračním formuláři uvést pravdivé, úplné a aktuální údaje a v případě jejich změny je 

povinen je aktualizovat. 

5. Respondent se může zaregistrovat v ePanelu jen jedenkrát. Provozovatel je oprávněn zrušit členství Respondenta v 

ePanelu z důvodu jeho vícenásobné registrace, pokusu o vícenásobnou registraci nebo úmyslného uvádění 

nepravdivých údajů. 

6. Za každý úplně, řádně a včas vyplněný dotazník jsou Respondentovi přiděleny eBody, které si bude moci vyměnit za 

finanční odměnu vyplacenou v českých korunách či za losy do soutěže, kterou vyhlašuje Provozovatel. Bližší informace 

o počtu eBodů, které bude moci Respondent získat v konkrétním on-line průzkumu, jsou vždy uvedeny v pozvánce do 

on-line dotazníkového průzkumu, která je Respondentovi doručována elektronicky. 

7. Respondent si je vědom toho, že Provozovatel negarantuje určitý minimální počet pozvánek na účast v on-line 

průzkumu. 

8. Orgán dozoru, kterému podléhá činnost Provozovatele, je Inspektorát Slovenské obchodní inspekce pro Bratislavský 

kraj, Prievozská 32, P. O. Box 5, 820 07 Bratislava 27. 

 

II. Ochrana osobních údajů 

1. Právním základem zpracování osobních údajů Provozovatelem je souhlas Respondenta se zpracováváním a 

uchováním těchto údajů podle § 9 zákona č. 122/2013 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „Zákon o ochraně 

osobních údajů“). 

2. Respondent souhlasí s následujícími podmínkami používání ePanelu: Vyplněním a potvrzením registračního 

formuláře uděluji jako dotyčná osoba ve smyslu Zákona o ochraně osobních údajů Provozovateli svůj souhlas se 

zpracováváním a uchováním mých osobních údajů, a to výlučně pro účely zařazení do databáze ePanelu a mé případné 

účasti v on-line průzkumu. Tento souhlas uděluji dobrovolně na dobu neurčitou, přičemž jsem oprávněn/a jej kdykoliv 

odvolat. Jsem si vědom/a toho, že následkem odvolání mého souhlasu budu z databáze ePanelu vyřazen/a. Prohlašuji, 

že osobní údaje, které jsem uvedl/a v registračním formuláři, jsou úplné, pravdivé, správné a aktuální. Potvrzuji, že v 

ePanelu mám jen jednu registraci. 

3. Respondent zároveň souhlasí s tím, aby ho Provozovatel kontaktoval s pozvánkou na účast v on-line průzkumu. 

Všechny on-line průzkumy Provozovatele jsou anonymní, žádné osobní údaje Respondenta nebudou spolu s 

jednotlivými odpověďmi zveřejňovány. 



4. Respondent se zavazuje zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozví v rámci své účasti na on-line 

průzkumu, včetně obsahu průzkumu, a nebude nijak šířit jakékoliv materiály obsažené v těchto  

on-line průzkumech (obrázky, text, audio, video). 

5. Všechny osobní údaje o každém Respondentovi, které uvádí při registraci, slouží pouze k výběru Respondentů do 

jednotlivých on-line průzkumů, k vytváření statistik a ke kontaktování Respondentů v souvislosti se zasíláním odměn 

za získané eBody, a to jen po dobu trvání spolupráce. 

6. Údaje získané od Respondentů, jako odpovědi na otázky v on-line dotaznících, slouží výhradně k průzkumným 

účelům Provozovatele a mají k nim přístup pouze pověření zaměstnanci Provozovatele. 

7. Respondent zároveň uděluje Provozovateli souhlas k informování Respondenta o novinkách v ePanelu elektronicky, 

prostřednictvím e-mailu. Souhlas dle předchozí věty je Respondent oprávněn kdykoliv odvolat. 

 

III. Závěrečná ustanovení 

1. Pokud Respondent nedodržuje nebo nesplňuje kteroukoli z výše uvedených podmínek nebo povinností, je 

Provozovatel oprávněn vyloučit takového člena z ePanelu a bez upozornění zrušit jeho uživatelské konto v ePanelu bez 

jakékoli náhrady nevyužitých eBodů. 

2. Provozovatel je oprávněn tyto Obchodní podmínky změnit. Jejich nové znění je Provozovatel povinen zveřejnit v 

novinkách v ePanelu minimálně na dobu 2 týdnů. Po uplynutí této doby ztrácejí tyto Obchodní podmínky účinnost a 

nabývají účinnosti nové Obchodní podmínky. V případě, že Respondent s novým zněním Obchodních podmínek 

nesouhlasí, je oprávněn své uživatelské konto zrušit. 

3. Provozovatel a Respondent se dohodli, že plně uznávají komunikaci na dálku – telefonickou, elektronickou formu 

komunikace, zejména prostřednictvím elektronické pošty a internetové sítě – jako platnou a závaznou pro obě smluvní 

strany. 

4. Respondent prohlašuje, že před registrací do ePanelu se s těmito Obchodními podmínkami seznámil, že s nimi 

souhlasí a dává souhlas Provozovateli ke zpracování a uchování jeho osobních údajů. 

5. Respondent nemá nárok na náhradu případné škody způsobené nefunkčností, nedostupností či špatnou 

dostupností ePanelu nebo jakýmkoli jiným následkem používání ePanelu. 

6. Provozovatel si vyhrazuje právo z ePanelu vymazat uživatelský účet, který byl vytvořen, ale nebyl používán déle než 

1 rok. 

7. Tyto Obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 13.4.2017. 

 


