
Všeobecné pravidlá vernostného programu ecard

Prevádzkovateľ: 
Ariola  s.  r.  o.,  L.  Svobodu  2689/80,  058  01  Poprad,  IČO:  36  794 384 (ďalej  len
„prevádzkovateľ“)

Vernostný program ecard (ďalej len „ecard“) je zameraný na poskytovanie nadštandardných
výhod  všetkým  registrovaným  zákazníkom.  Po  získaní  členstva  je  zákazníkovi  zadarmo
vydaná klubová karta, z ktorej môže čerpať výhody vo forme bonusových bodov za vsadené
peniaze  a  mnoho ďalších  výhod  z návštev  vo  všetkých  prevádzkach  označených  logom
ecard.  Zoznam  všetkých  prevádzok  poskytujúcich  vernostný  program  je  k  dispozícii  na
internetových stránkach www.excelclub.sk

I. Podmienky členstva vernostného programu ecard

1. Členom vernostného programu ecard sa môže stať iba fyzická osoba staršia ako 18 rokov
(ďalej len „zákazník”), okrem osôb zaevidovaných v „registri vylúčených osôb“ v zmysle
zákona o hazardných hrách, ktorá spĺňa zákonné podmienky pre účasť na hazardnej hre
a  súhlasí  s podmienkami  obsiahnutými  vo  Všeobecných  pravidlách  vernostného
programu ecard v platnom znení (ďalej len „Pravidlá“). Pracovník prevádzky má právo
preverovať  splnenie  vyššie  uvedených  podmienok  pre  členstvo  v ecard  ako i splnenie
akýchkoľvek iných zákonných povinností požadovaných platným zákonom o hazardných
hrách pre účasť osôb na hazardných hrách (na tento účel má o.i. právo požadovať od
zákazníka predloženie preukazu totožnosti a vyhotovenie jeho kópie, resp. skenu). 

Členom  vernostného  programu  sa  stáva  fyzická  osoba,  ktorá  spĺňa  vyššie  uvedené
podmienky členstva a zároveň prostredníctvom (biometrického) podpisu:
a) v plnom rozsahu potvrdí svoj súhlas s obsahom dokumentu „Súhlas so spracovaním

osobných údajov“ a
b) potvrdí  súhlas  s obsahom  dokumentu  „Súhlas  so  zasielaním  marketingových

oznamov“ a 
c) vyplní  a  podpíše  „Identifikačný  formulár“  vyhotovený  prevádzkovateľom  v zmysle

zákona č. 297/2008 Z. z v platnom znení,
pričom všetky vyššie uvedené podmienky musia byť v plnom rozsahu splnené.  Podpis
všetkých troch vyššie uvedených dokumentov sa zároveň považuje za potvrdenie súhlasu
zákazníka so svojou účasťou vo vernostnom programe ecard.

Vzor  dokumentu  „Súhlas  so  spracúvaním  osobných  údajov“,  dokumentu  „Súhlas  so
zasielaním marketingových oznamov“ a dokumentu „Identifikačný formulár“, tvoria prílohu
týchto všeobecných pravidiel.
Z účasti na vernostnom  programe ecard sú vylúčené právnické osoby a fyzické osoby -
podnikatelia.  Na  členstvo  vo  vernostnom  programe  ecard  nie  je  právny  nárok.
Viacnásobné členstvo v ecard nie je možné.
V prípade sporu ohľadom vzniku či existencie členstva vo vernostnom programe ecard,
rozhoduje s konečnou platnosťou prevádzkovateľ

Člen vernostného programu ecard si uvedomuje riziko hrania hazardných hier v zmysle
možných vysokých finančných  strát  a rizika  vzniku  závislosti  pri  ich  dlhodobom alebo
nadmernom hraní.

2. Členovi vernostného programu ecard bude vydaná klubová karta. 
Každý zákazník má nárok na vydanie iba jednej klubovej karty. V prípade straty karty má
možnosť  požiadať  o  vystavenie  náhradnej  karty.  Po  overení  s  dokladom  totožnosti
zákazníka je vydaná nová karta, na ktorej je pôvodný počet bodov zachovaný.  



3. Každá  klubová  karta  bude  chránená  jednorazovým  PIN  kódom,  ktorý  bude  členovi
automaticky  vygenerovaný  pri  každej  transakcii  v rámci  vernostného  konta
prostredníctvom SMS na registrované telefónne číslo (so slovenskou predvoľbou).  PIN
kód bude vyžadovaný pri každej transakcii, editácii osobných údajov, či pri strate alebo
výmene karty. Zákazník je povinný chrániť kartu pred stratou, vyzradením jednorazového
PIN kódu a zneužitím tretími osobami. Prevádzkovateľ nezodpovedá za akékoľvek škody,
ktoré vzniknú zákazníkovi zneužitím alebo stratou karty či vyzradením jednorazového PIN
kódu. 

4. Členmi vernostného programu sa nemôžu stať  zamestnanci  prevádzok zapojených do
vernostného  programu ecard  ani  osoby  blízke  týmto  osobám v zmysle  §  116  zák.  č.
40/1964 Zb. Občiansky zákonník.

5. Členstvo vo vernostnom programe zaniká z nasledujúcich dôvodov: 
a) člen vernostného programu ecard nepoužil svoju kartu po dobu dlhšiu ako 1 rok

alebo   
b) člen vernostného programu ecard uviedol v niektorom z dokumentov uvedených

v bode 1 písm. a - c) týchto pravidiel nepravdivé, resp. neúplné údaje alebo 
c) člen vernostného programu ecard jednal  v rozpore so všeobecnými  pravidlami

vernostného programu ecard alebo zneužil výhody vernostného programu ecard,
jednal  podvodným spôsobom alebo  v súvislosti  s jeho účasťou na hazardných
hrách,  resp.  s jeho  účasťou  vo  vernostnom  systéme  porušil  platné  právne
predpisy alebo

d) člen vernostného programu ecard odvolal písomne svoj súhlas so spracovaním
osobných údajov alebo súhlas so zasielaním marketingových oznamov, ktorý je
v zmysle bodu 1 týchto pravidiel, podmienkou členstva vo vernostnom programe
ecard alebo

e) člen  vernostného  programu  ecard  sa  stal  osobou  zaevidovanou  v  „registri
vylúčených  osôb“  v zmysle  zákona  o  hazardných  hrách  alebo  nespĺňa  inú
podmienkou účasti na hazardných hrách v zmysle platného zákona o hazardných
hrách, resp. platných právnych predpisov.

6. Momentom zániku členstva vo vernostnom programe ecard,  zanikajú aj  všetky nároky
a výhody spojené s týmto členstvom, ako aj všetky nevyčerpané bonusy a pod..

II. Pravidlá pre získanie bodov a odmien

1. Člen zbiera bonusové body za hranie na ktoromkoľvek terminály, ktorý je označený logom
ecard. Body sa pripisujú automaticky po vložení klubovej karty do terminálu VLT, resp.
iného hracieho zariadenia  (ďalej  len „terminál“)  a vložením karty  do terminálu  je  hráč
automaticky zapojený i do všetkých aktuálnych súťaží prevádzkovateľa (viď bod č. 5 tejto
časti II.).

2. Členovia  sú rozdelení  do  vernostných tried (ďalej  len  „trieda“)  – bronzová,  strieborná,
zlatá  a  platinová  trieda  a to  na  základe  ich  hráčskej  aktivity,  resp.  na  základe  ich
priemerného betu v určitej výške a za určité časové obdobie, pričom platí, že čím je vyššia
trieda (pričom platinová je najvyššia trieda, bronzová je najnižšia), tým člen získava väčší
počet bodov za každý bet.  

Za postup z bronzovej  do striebornej  triedy, člen získava jednorazový bonus vo forme
bodov,  a to v  počte určenom prevádzkovateľom,  ktoré  mu budú pripísané na klubovú
kartu. 
Za postup zo striebornej do zlatej triedy, člen získava jednorazový bonus vo forme bodov,
a to v počte určenom prevádzkovateľom, ktoré mu budú pripísané na klubovú kartu. 
Členovia,  ktorým  sa  podarí   zotrvať  v dosiahnutej  vernostnej  triede  minimálne  tri  (3)
mesiace,  získajú  za  každé  tri  (3)  mesiace  tohto  zotrvania  v  danej  vernostnej  triede
jednorazový bonus vo forme bodov, a to v počte určenom prevádzkovateľom.



3. Odmena za registráciu  
Táto odmena  sa pripisuje zákazníkovi, ktorý sa do vernostného programu zaregistruje
prvýkrát  podľa  podmienok  uvedených  v bode  č.  1  časti  I.“  Podmienky  členstva
vernostného  programu  ecard.“  Prvý  krát  pri  overení  telefónneho  čísla  bude  hráčovi
odmena udelená. 

4. Odmena za narodeniny a meniny  
Bonus je pripísaný na kartu vo forme bodov pri návšteve prevádzky a v akejkoľvek hre na
ktoromkoľvek termináli s podmienkou uskutočnenia betu vo výške najmenej 50 € a viac,
pričom tento bonus si môže člen vernostného programu uplatniť v deň dátumu a 7 dní po
dátume svojich narodenín.

5. SMS akcia  
V prípade prijatej mimoriadnej SMS a za podmienok uvedených v tejto SMS, získava člen
odmenu za návštevu a hru na ktoromkoľvek termináli VLT.

6. Súťaže  
V prípade, že sa hráč zaregistruje a stane sa členom vernostného programu ecard, je po
dobu  svojho  členstva  automaticky  zaraďovaný  do  všetkých  prevádzkovateľom
organizovaných súťaží a akcií (ďalej len „súťaž“), a to až do doby pokiaľ prevádzkovateľ
neobdrží od  hráča odvolanie súhlasu s účasťou hráča na súťažiach alebo do doby pokiaľ
mu nie je zrušená vernostná karta hráča. 
Hráč  môže  získať  vernostné  body  aj  účasťou  v prevádzkovateľom  organizovaných
súťažiach.
Výsledky súťaží môžu byť prevádzkovateľom zverejňované na profiloch prevádzkovateľa,
webstránke  prevádzkovateľa  alebo  na  ním  využívaných  sociálnych  sieťach  (napr.
Facebook, Instagram), údaje hráča sú zverejňované takým spôsobom, aby z nich tretím
osobám nebola zrejmá identita hráča. 

  

III. Výška odmien a hodnota bodov

1. Jeden bod má hodnotu 1 € (slovom jedno euro).

2. Body sa prirátavajú za hráčsku aktivitu na základe stavených peňazí v termináloch.

3. Odmena za narodeniny a meniny
Výška odmeny pre každého hráča je určená v závislosti od toho, akú vernostnú triedu
daný hráč dosiahol (viď čl. II., bod 2 týchto Pravidiel), resp. v ktorej triede sa nachádza
v čase dátumu jeho narodenín alebo menín.

4. Jednorazová odmena za registráciu
Jednorazová odmena za registráciu (za overenie telefónneho čísla) je v hodnote 5 bodov.
Hráč  má  nárok  na  túto  odmenu  výlučne  pri  jeho  prvej  registrácii  do  vernostného
programu ecard.

5. SMS Akcia - podľa aktuálnej ponuky
V prípade podozrenia z porušovania Pravidiel alebo platných právnych predpisov, najmä
v prípade  podvodného  konania  alebo  konania  v  rozpore  s  dobrými  mravmi  a  iného
neoprávneného získavania  bonusov a odmien,  zneužívania mechanizmu výhod a pod.,
má prevádzkovateľ  na základe vlastného uváženia právo zablokovať klubovú kartu až do
prešetrenia prípadu ako i právo vylúčiť hráča z hry alebo vernostného programu, a to aj so
spätnou  účinnosťou.  Prevádzkovateľ  môže  v takomto  prípade  tiež  hráčovi  pripísaný
bonus/odmenu a výhry získané vkladom z bonusu/odmeny odobrať.

6. Odmena za jednorazovú návštevu



Hráč má nárok 1x za 24 hodín na odmenu za návštevu prevádzky. Získanie odmeny a jej
výška  je  podmienená  uskutočnením  betu  v určitej  výške,  stanovenej  a zverejnenej
prevádzkovateľom.

7. Prevádzkovateľ  má  právo  kedykoľvek  (i  bez  uvedenia  dôvodu)  meniť  výšku  a obsah
ktorejkoľvek z odmien uvedenej v týchto Pravidlách ako i meniť hodnotu bodov uvedených
v týchto Pravidlách, o čom bude hráčov vhodným spôsobom informovať (zmenu zverejní
v jednotlivých prevádzkach,  resp. na  www.excelclub.sk).  Prevádzkovateľ má tiež právo
kedykoľvek zaviesť nový druh odmeny, resp. niektorú z odmien zrušiť.

IV. Bonusy za nazbierané body – výmena bodov za bonusy

Člen  vernostného programu ecard  môže nazbierané  body  na klubovej  karte  vymeniť  za
bonusy vo forme kreditu do hry.
Výmena  bodov  za  bonusy  vo  forme  tovaru,  poukážok  na  poskytnutie  tovaru,  služieb,
poukážok  na  poskytnutie  služieb  je  možná  len  výlučne  na  základe  aktuálnej  ponuky
prevádzkovateľa vernostného programu.
Každý ponúkaný bonus má stanovenú bodovú hodnotu, ktorá je k dispozícií v jednotlivých
prevádzkach prevádzkovateľa vernostného programu. 
Body  nie  je  možné  vymeniť  za  peňažnú  hotovosť  alebo  za  akékoľvek  iné  finančné
prostriedky.
Prevzatie  tovaru člen vernostného programu potvrdí  podpisom na preberacom protokole,
v opačnom  prípade  mu  tovar  nie  je  možné  vydať.  Preberací  protokol  je  uschovaný
prevádzkovateľom vernostného programu pre prípadnú reklamáciu, resp. spätnú kontrolu.

V. Ochrana osobných údajov vernostného programu ecard

Hráč  svojim  podpisom  na  tlačive  „A“  „Súhlas  so  spracovaním  osobných  údajov“   ako
i podpisom  časti  „B“  tlačiva  „Súhlas  so  zasielaním  marketingových  oznamov“   výslovne
udeľuje  prevádzkovateľovi,  súhlas  so  spracovaním,  uchovávaním  a  zhromažďovaním
osobných údajov zákazníka v rozsahu uvedenom v časti „A“ predmetného súhlasu ako i so
zasielaním obchodných  ponúk,  ponúk služieb,  organizovaní  marketingových  súťaží,  akcií
prevádzkovateľom ako i informácií  týkajúcich  sa vernostného programu ecard ako i iných
vernostných systémov, v rozsahu uvedenom v časti „B“ súhlasu (viď príloha týchto pravidiel).

Osobné údaje hráča nebudú prevádzkovateľom postupované do tretích krajín.

Každý  hráč  (člen  vernostného  programu)  sa  zaväzuje  pri  zmene  osobných  údajov,
bezodkladne  informovať  o tejto  zmene  prevádzkovateľa,  a to  v ktorejkoľvek  prevádzke
poskytujúcej  vernostný  program  ecard  tak,  aby  prevádzkovateľ   mohol  bez  zbytočného
odkladu  aktualizovať  stav osobných údajov člena vernostného programu ecard.

Hráč zodpovedá za to, že všetky ním poskytnuté osobné údaje sú presné a pravdivé. 

Hráč  berie  na  vedomie,  že  nemá  zákonnú  povinnosť  poskytnúť  osobné  údaje  uvedené
v časti „A“ tlačiva „Súhlas so spracúvaním osobných údajov“ ako i v časti „B“ tlačiva „Súhlas
so zasielaním marketingových oznamov“ avšak neposkytnutie osobných údajov uvedených
v týchto súhlasoch, podanie námietky voči spracúvaniu osobných údajov, resp.  odvolanie
súhlasu  so  spracovaním  osobných  údajov,  resp.  súhlasu  so  zasielaním  marketingových
údajov, má za následok nezaregistrovanie do vernostného programu alebo  zánik účasti –
členstva hráča vo vernostnom programe prevádzkovateľa ecard.

Informáciu  o  podmienkach  spracovania  a  ochrany osobných  údajov  prevádzkovateľom v
zmysle  Zákona,  prevádzkovateľ  zverejnil  na  svojej  web  stránke  www.excelclub.sk a  sú
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dostupné i vo všetkých prevádzkach (herniach, kasínach) prevádzkovateľa, o čom bol hráč
informovaný.

VI. Záverečné ustanovenia

Žiadne odmeny a bonusy v rámci vernostného programu nie sú právne vymáhateľné. 

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo akokoľvek upraviť či zmeniť tieto Všeobecné pravidlá
vernostného programu ecard, pričom táto zmena sa stáva účinná jej zverejnením na stránke
prevádzkovateľa www.excelclub.sk.  Prevádzkovateľ si v odôvodnenom prípade vyhradzuje
právo  kedykoľvek  ukončiť  činnosť  vernostného  programu  ecard.  Dátum  skončenia
vernostného  programu  ecard   je  účinné  jej  zverejnením  na  stránke  prevádzkovateľa
www.excelclub.sk, pričom  bude  zverejnené  i  vo  všetkých  prevádzkach  poskytovateľa
vernostného programu.

Tieto všeobecné podmienky sú platné a účinné dňom 1.1.2023.

Prílohy:
vzor tlačiva „A“ – „Súhlas so spracúvaním osobných údajov“
vzor tlačiva „B“ -  „Súhlas so zasielaním marketingových oznamov“
vzor tlačiva „C“ – „Identifikačný formulár“

Prílohy:

A.
SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV

Ariola  s.  r.  o.,  L.  Svobodu  2689/80,  058  01  Poprad,  IČO:  36  794 384  (ďalej  len
„prevádzkovateľ“)

Aby sme Vás mohli zaregistrovať do nášho vernostného programu a Vy ste mohli nerušene a
neobmedzene  využívať  všetky  naše  marketingové  služby  a výhody  členstva  v rámci
vernostného systému e-card, je potrebné, aby ste nám udelili súhlas so spracúvaním Vašich
osobných údajov na tento účel, ktorého text je nižšie uvedený. 

Podpisom tohto súhlasu zároveň potvrdzujete, že ste sa riadne oboznámili so  všeobecnými
pravidlami  vernostného  programu  „ecard“.  Všeobecné  podmienky  vernostného  programu
„ecard“  ako  i   podrobnejšie  informácie  o  ochrane  a     spracúvaní  osobných  údajov  u  
prevádzkovateľa  sú  k  dispozícii  na    www.excelclub.sk     ako  aj  vo  všetkých  prevádzkach  
prevádzkovateľa.

V zmysle zákona č. 18/2018 Z. z.  o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov
a Nariadenia  Európskeho  parlamentu  a  Rady  (EU)  2016/679  (ďalej  oba  len  „Zákon“)
súhlasím so spracovaním,  uchovávaním a zhromažďovaním osobných údajov: titul,
meno a  priezvisko,  dátum narodenia,   rodné číslo,  adresa trvalého  alebo  iného pobytu,
prípadne  korešpondenčná  adresa,  e-mail,  telefonický  kontakt,  číslo  OP,  príp.  č.  iného
dokladu  (pasu,  vodičského  preukazu,  preukazu  o povolení  pobytu  cudzincov),  údaj
o registrácii vo vernostnom systéme alebo účasti na hazardnej hre v herni/kasíne, informácie
o výhrach (vrátane vkladov, stávok, výhier a ďalších spôsobov využívania hazardných hier)
prevádzkovateľom  a subjektami  zmluvne  poverenými  prevádzkovateľom  k spracovaniu
osobných údajov, a to pre nasledovné účely:
-  k  obchodným  a  marketingovým  aktivitám  spojeným  s  poskytovaním  služieb  v  rámci
vernostného systému e-card ako i iných vernostných systémov a realizáciou propagačných
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akcií a súťaží   (najmä na účely vedenia Vášho vernostného konta a priznávania príslušných
výhod,  zasielania  informácií  o  aktuálnych  akciách  a  súťažiach  a automatického
zabezpečenia členov vernostného programu v nich, ponúkania našich  služieb, zvyšovania
kvality  a  komplexnosti  našej  komunikácie  s  Vami  a  marketingového  analyzovania  a
profilovania )

ÁNO NIE

Na účely  jednoznačnej identifikácie klientov (hráčov),  na ktorú je prevádzkovateľ povinný
v zmysle zákona č. 297/2008 Z. z. zákona o ochrane  pred legalizáciou príjmov z trestnej
činnosti   a o ochrane   pred  financovaním   terorizmu  v platnom  znení  ako  i za  účelom
zjednodušenia  poskytovania  služieb  prevádzkovateľom,  prevádzkovateľ  spracúva
biometrické charakteristiky vášho podpisu. K takémuto spracúvaniu Vášho podpisu však
dochádza na právnom základe Vášho  súhlasu a v prípade jeho neudelenia k takémuto
spracúvaniu dochádzať nebude. 
Dynamický biometrický podpis je formou autentizácie klienta, ktorá nahradzuje tzv. tradiční
podpis  na  papier.  Podpisovanie  prebieha  tak,  že  sa  klient  podpíše  k  vyobrazenému
dokumentu  na  špeciálne  snímacie  zariadenie  (tablet,  či  k  tomu  špeciálne  určená
podpisovacia plocha),  ktoré zaznamená grafickú podobu podpisu ako i  biometrické údaje
tohto  podpisu,  najmä  rýchlosť,  tlak,  sklon,  či  sled  ťahov  pri  vyhotovovaní  podpisu.
Biometrické údaje sú spracované a uložené vo forme počítačových dát, zašifrované a takto
vytvorený  podpis  je  nerozdeliteľne  spojený  s  podpisovaným  dokumentom v  elektronickej
podobe.  Takto  podpísaný dokument  má rovnakú právnu silu  a záväznosť  ako  dokument
podpísaný tradičným spôsobom. 

Bol(a) som poučený(á) a súhlasím s tým,  že prevádzkovateľ spracúva a uchováva môj
dynamický biometrický podpis patriaci pod zvláštnu kategóriu osobných údajov, nakoľko jeho
spracovanie  a  uchovávanie  je  potrebné  pre  účely  archivácie  v zmysle  Nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) ako i pre účely mojej identifikácie,
na ktorú je prevádzkovateľ povinný podľa zákona č. 297/2008 Z. z. v platnom znení, resp.
v súvislosti  s udelením súhlasov klienta   pre účely  poskytovania služieb prevádzkovateľa
klientom.

ÁNO NIE

Prevádzkovateľ,  resp.  jeho  marketingoví  partneri  usporadúvajú  i  rôzne  súťaže,  turnaje,
spoločenské podujatia, ktorých sa okrem hráčov zvyčajne zúčastňujú i rôzne verejne známe
osobnosti  (napr.  súťaže,  turnaje,  firemné,  marketingové  večierky  a pod.).  Za  účelom
informovať  o týchto  akciách  ako  i za  účelom  ďalšej  prezentácie  služieb  a ponúk
prevádzkovateľa, môžu byť vyhotovované a spracúvané   obrazové a zvukovo – obrazové
záznamy.
Súhlasím  so  spracúvaním  mojich  osobných  údajov  v  rozsahu  obrazových  a  zvukovo  –
obrazových  záznamov  (najmä  fotografií  a  videí)  formou  ich  získavania,  vyhotovovania,
zhromažďovania  na  nosičoch  osobných  údajov  (fyzické  a  dátové  nosiče),  prehliadania,
usporadúvania,  uchovávania  a  zverejnenia  na  webovej  stránke  prevádzkovateľa  a
sociálnych sieťach prevádzkovateľa (Facebook, YouTube, Instagram), za účelom propagácie
prevádzkovateľa, na marketingové a propagačné účely.

ÁNO NIE

Zároveň udeľujem súhlas k sprístupneniu a poskytnutiu mojich osobných údajov majetkovo
a personálne  prepojenej  spoločnosti  Aureola  s.r.o.,  IČO:  50600044 ako  i  všetkým
spoločnostiam,  ktoré  sú  s prevádzkovateľom  priamo  alebo sprostredkovane  v  postavení
ovládajúcej  alebo ovládanej  osoby podľa ustanovenia  § 66a Obchodného zákonníka.  Po
poskytnutí údajov týmto osobám sú tieto osoby oprávnené spracúvať osobné údaje uvedené
v tomto  súhlase  na  účely  uvedené  v tomto  súhlase.  Osobné  údaje  nebudú
prevádzkovateľom postupované do tretích krajín.

ÁNO NIE



Váš  súhlas  poskytnutý  vyššie  je  dobrovoľný  a  môžete  ho  kedykoľvek  odvolať.
Odvolaním súhlasu  nie  je  dotknuté  spracúvanie,  ktoré  prebiehalo  pred  odvolaním
súhlasu.

Tento súhlas so spracovaním osobných údajov je udelený na obmedzený čas, kým je to
potrebné na dohodnutý  účely, na ktoré sú osobné údaje spracúvané. Základným časovým
medzníkom trvania súhlasu je trvanie zmluvného vzťahu s prevádzkovateľom a po zániku
zmluvného vzťahu na dobu päť (5) rokov.  

Súhlas  so  spracovaním  vyššie  uvedených  osobných  údajov  poskytujem  dobrovoľne,
slobodne, vážne a určito prostredníctvom vyplnenia tejto prihlášky. Vyhlasujem, že som plne
spôsobilý/á  na  právne  úkony,  a že  všetky  mnou  poskytnuté  osobné  údaje  sú  presné
a pravdivé. Ďalej vyhlasujem, že som si vedomý svojich práv podľa § 19 a § 30 Zákona
a prevádzkovateľ  si  voči  mne  pred  podpisom   tohto  súhlasu  riadne  splnil  svoju
informačnú  povinnosť  podľa  §  15  Zákona  a bol  som  riadne  poučený  podľa  §  21
Zákona. Bol  som tiež riadne informovaný  o práve k prístupu k mojim osobným údajom,
o práve vyžadovať potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o mojej osobe spracúvané, o
práve na opravu osobných údajov, o práve na vymazanie osobných údajov alebo o práve na
obmedzenie spracúvania osobných údajov, o práve namietať spracúvanie osobných údajov,
ako  aj  o  práve  na  prenosnosť  osobných  údajov,  o  práve  požadovať  zoznam  mojich
osobných  údajov,  ktoré  sú  predmetom  spracúvania,  práve  na  doplnenie,  blokovanie
osobných údajov,  o práve podať návrh na začatie konania podľa § 100 Zákona  ako  i  o
možnosti  kedykoľvek  odvolať  svoj  súhlas  so  spracovaním  osobných  údajov    a     práve  
požadovať ich likvidáciu v     súlade so Zákonom  , a to na základe písomnej žiadosti  zaslanej
na email prevádzkovateľa: office@ariola.sk alebo na adresu prevádzkovateľa: Ariola s. r.
o., L. Svobodu 2689/80, 058 01 Poprad.

V ............................., dňa ...................
--------------------------------------------------
  Meno a priezvisko,  podpis 

B.
SÚHLAS SO ZASIELANÍM MARKETINGOVÝCH OZNAMOV

Ariola  s.  r.  o.,  L.  Svobodu  2689/80,  058  01  Poprad,  IČO:  36  794 384  (ďalej  len
„prevádzkovateľ“)

Súčasne udeľujem súhlas so zasielaním obchodných ponúk,  ponúk služieb,  organizovaní
marketingových súťaží,  akcií,  turnajov  a iných podujatí  prevádzkovateľom ako i informácií
týkajúcich  sa  vernostného  programu  ecard  ako  i iných  vernostných  systémov  (najmä
týkajúce  sa  podpory,  rozvoja  a  správy  vernostného  systému),  i  prostredníctvom
elektronických  prostriedkov,  a to  najmä  formou  e-mailu,  SMS,  MMS  správ,
facebookového  účtu,  resp.  Instagramu  alebo  aplikačných  notifikácii  v  súlade  so
zákonom č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znení. Tento súhlas
poskytujem slobodne, dobrovoľne, vážne a určito.

ÁNO NIE
Súhlasím  so  spracúvaním  mojich  osobných  údajov  v  rozsahu  obrazových  a  zvukovo  –
obrazových  záznamov  (najmä  fotografií  a  videí)  formou  ich  získavania,  vyhotovovania,
zhromažďovania  na  nosičoch  osobných  údajov  (fyzické  a  dátové  nosiče),  prehliadania,
usporadúvania,  uchovávania  a  zverejnenia  na  webovej  stránke  prevádzkovateľa  a
sociálnych sieťach prevádzkovateľa (Facebook, YouTube, Instagram), za účelom propagácie
prevádzkovateľa, na marketingové a propagačné účely.

ÁNO NIE

mailto:info@ecard.sk
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/18/20180525#paragraf-100


V ............................., dňa ...................
-------------------------------------------------------
  Meno a priezvisko, podpis

C.
IDENTIFIKAČNÝ FORMULÁR

vyhotovený v zmysle zákona č. 297/2008 Z. z. zákona o ochrane  pred legalizáciou príjmov
z trestnej činnosti  a o ochrane  pred financovaním  terorizmu  a o zmene  a doplnení

niektorých zákonov v platnom znení 
(ďalej len „zákon o AML“),

PREVÁDZKA: 

EXCELCLUB: ............................................................................................................................

CASINO EXCEL:  ......................................................................................................................

GALAXY CLUB: .........................................................................................................................

CASINO VICTORY: ..................................................................................................................

(ďalej len „prevádzka“)

PREVÁDZKOVATEĽ:  Ariola  s.  r.  o.,  L.  Svobodu  2689/80,  058  01  Poprad,  IČO:  36
794 384  
(ďalej len „prevádzkovateľ“)

IDENTIFIKAČNĚ ÚDAJE KLIENTA:

Meno:   ………………………………     Priezvisko:  ….....…..

…………………………………………

Rodné  číslo  (ak  nebolo  pridelené,  dátum  narodenia):  ……………………………………..

………..

Miesto narodenia: ………………………………………. Pohlavie: …………………………………

Štátne  občianstvo:

………………………………….......................................................................



Trvalý  pobyt  alebo  iný  pobyt:  ........................................................................................

…………

Druh  a  číslo  preukazu  totožnosti:………………………………………...............................

………. 

Orgán,  ktorý  preukaz  vydal:  ………............  Doba  platnosti  preukazu

totožnosti:  .......................

Meno  a  podpis  osoby  uskutočňujúcej  identifikáciu  a  dátum:  ………..............................

…………

Súhlas  vedúceho zamestnanca povinnej osoby /vyžaduje sa len pred uzatvorením obchodu

s PEP/:  .................................................…………………………...........................……..

…………

Ja, nižšie podpísaný klient, týmto v súvislosti s mojou návštevou prevádzky prevádzkovateľa
a s využitím akýchkoľvek služieb hazardných hier v zmysle platného zákona o hazardných
hrách  (ďalej len „hazardná hra“), nižšie uvedeného dňa 

prehlasujem, že:

 Som politicky exponovanou osobou /ďalej len „PEP“/ podľa § 4 odst. 5 zákona o AML        
                                                                                          
ÁNO               NIE

 Od doby ukončenia činnosti zakladajúcej status PEP uplynulo ............................ mesiacov

 Som osobou, voči ktorej Slovenská republika uplatňuje medzinárodné sankcie podľa 
zákona č. 289/2016 o vykonávaní medzinárodných sankcií v platnom znení.  

                                                         ÁNO               NIE

 Som osobou usadenou (trvalé bydlisko alebo miesto, kde sa obvykle zdržiavam z dôvodu 
osobných a profesionálnych väzieb) v krajine, ktorú Európska komisia určila za 
vysokorizikovú (Afganistan, Guyana, Irak, Laoská ľudovodemokratická republika, Sýria, 
Uganda, Vanuatu, Irán, Kórejská ľudovodemokratická republika (KĽDR)

                                                    ÁNO               NIE



 Prostriedky,  ktoré  plánujem  v prevádzke  a  pri  využití  služieb  použiť,  pochádzajú  zo
zdrojov zo zamestnania, podnikania či iných legálnych zdrojov a ich množstvo zodpovedá
mojím majetkovým pomerom.                                                                                              
                                                    ÁNO               NIE

/Vyplňte  v prípade  obchodu  s politicky  exponovanou  osobou  alebo  pri  vykonávaní
„zvýšenej starostlivosti“ o klienta:/

1. Pôvod  majetku  klienta  (zdroj  finančných  prostriedkov,  ktoré  hodlá  klient  alebo  PEP
v prevádzke použiť) pochádza:

a) zo zamestnania Obor činnosti: 

……………………………………………………………….………………………

b) z podnikateľskej činnosti Obor činnosti: 

…………………………………………………………………………….…………

c) z iných legálnych zdrojov 

Upresnite: 

…………………………………………………………………….………...……………

2. Súhlas  štatutárneho orgánu  alebo určeného zamestnanca povinnej osoby podľa  § 20
ods. 2 písm. h) AML zákona /vyžaduje sa vždy pred uzatvorením obchodu s PEP alebo
pri vykonávaní „zvýšenej starostlivosti“ o klienta/: 

Vedúci prevádzky svojim podpisom potvrdzuje udelenie súhlasu štatutárneho orgánu  alebo
určeného zamestnanca povinnej osoby podľa  § 20 ods. 2 písm. h) Zákona s uzatvorením
obchodu s PEP alebo s klientom, pri ktorom je vykonávaná „zvýšená starostlivosť“: 

podpis …………………....…………………  

3. Identifikácia vykonaná a overená prostredníctvom ďalších dokumentov: zbrojný pas , 

kartička poistenca , vodičský preukaz , iný doklad  
.............................................../uviesť/

Prehlasujem, že mnou vyššie uvedené údaje uvádzam dobrovoľne, sú pravdivé a úplné a
som si vedomý povinnosti nahlásiť obsluhe prevádzkovateľa (ako povinnej osobe v zmysle
AML zákona), akékoľvek zmeny vo vyššie uvedených údajoch a to pri najbližšej návšteve
ktorejkoľvek prevádzky Spoločnosti .

V ……………………...., dňa ………………

Podpis klienta: …………………………………………………                  










