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1) Predmet zmluvy
Účastník/proband môţe získať bonusové body aktívnou účasťou na dotazníkoch a prieskumoch
spoločnosti Marketagent.com. Ako často a či vôbec sa týchto ankiet a prieskumov zúčastní, závísi
len od neho. Za kaţdú účasť ma nárok na kompenzáciu za vynaloţenie námahy. Prípadné odvody
alebo dane z kompenzácie za vynaloţenie námahy je účastník povinný odviesť sám.
2) Základ zmluvy a platnosť Všeobecných obchodných podmienok
Všeobecné ochodné podmienky sú pre kaţdého účastníka záväzné. Výlučne tieto Všeobecné
obchodné podmienky a internetové stránky na ktoré je v týchto poukázané, sú obsahom
zmluvného vzťahu medzi účastníkom a spoločnosťou Marketagent.com. Pri pouţívaní platia vţdycky
aktuálne Všeobecné obchodné podmienky, ktoré su uvedené na tejto internetovej stránke. V
prípade zmeny Všeobecných obchodných podmienok, budú registrovaní uţívatelia informovaní emailom.
Zmeny vo Všeobecných obchodných podmienkach sa povaţujú za schválené, ak účastník proti
týmto nepodá ţiadnu námietku v písomnej alebo e-malovej forme. Uţívateľ je o tomto informovaný
pri oznámení zmien. Námietka musí byť podaná do 14 dní od zverejnenia zmien. V opačnom
prípade sú zmeny stanovené za prijaté. Podanie námietky bude potvrdné spoločnosťou
Marketagent.com ktorá následne rozviaţe zmluvné vzťahy.
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3) Podmienky účasti a dôvody vylúčenia
Pre účasť na anketách/prieskumoch Marketagent.com musia byť splnené nasledovné podmienky:












Účasť predpokladá povinné akceptovanie týchto Všeobecných obchodných podmienok.
Účasť je moţná výlučne pre súkromné osoby, ktoré nevyuţívajú servis Marketagent.com na
podnikateľské účely.
účastníkom ankety Marketagent.com sa môţe stať len ten, kto dovŕšil 14. rok ţivota alebo
má povolenie zákonného zástupcu.
Účasť je momentálne možná len pre osoby s trvalým bydliskom v Rakúsko , Nemecko ,
Švajčiarsko , Česko, Maďarsko , Slovinsko , Taliansko , Slovensko , Chorvátsko, Srbsko,
Francúzsko, Poľsko, Bulharsko, Holandsko, belgicko, Spojené štáty americké, Spojené
kráľovstvo, Rumunsko, Turkey, Russia, Belarus, Norway.
Účastník/Testovaná osoba je povinný/je povinná pri registrácii uviesť korektné údaje.
Identitu smie overiť len Marketagent.com formou kópie legitimácie.
Tieto údaje sú nevyhnutne potrebná hlavne na zaslanie príslušnej peňaţnej platby.
Pre jedného účasníka ankety /testovanú osobu je prípustná len jedna registrácia na
Marketagent.com.
Individuálny prístup ktoréhokoľvek účastníka ankety nie je prenosný.
Marketagent.com si vyhradzuje zamietnutie účastníka ankety aj po ukončenej registrácii.

4) Výber účastníkov
Pokiaľ výberové kritériá pre prieskum/anketu spĺňajú viacerí uţívatelia ako je potrebné, prebehne
výber účastníkov na základe náhodného výberu. Počet bonusových bodov jednotlivých záujemcov
neovplyvňuje ich výber. Nárok na účasť na prieskumoch alebo anketách vrámci určitého časového
obdobia nevzniká. Marketagent.com si vyhradzuje právo časovo alebo rozsahovo zamedziť
jednotlivcom, alebo všetkým uţívateľom účasť na sluţbách Marketagent.com bez udania dôvodu.
5) Odmena za účasť na ankete
Uţívatelia Marketagent.com sú za svoju účasť na prieskumoch a anketách odmeňovaní bonusovými
bodmi. Počet bodov za jednotlivé projekty je závislý od druhu a dĺţky ankety a rovnako platný pre
všetkých zúčastnených. Nárok na odmenu v inej forme akou sú bonusové body nevzniká.
Vymáhanie súdnou cestou je nemoţné.
Kompenzácia za vynaloţené úsilie je uvedená v bode "Prehľad odmien"a závisi od druhu a dĺţky
ankety. Nárok na odmenu vzniká len za kompletne vyplnené, spoločnosťou Marketagent.com
obdrţané a pouţiteľné ankety/prieskumy. Nárok na odmenu získava uţívateľ aţ po tom, ako
spoločnosť Marketagent.com obdrţí všetky potrebné informácie.
Marketagent.com odmeňuje účasť na anketách na základe aktuálneho odmeňovacieho programu.
Odmeňovanie za účasť prebieha podľa informácií uvedených na pozvánke alebo v úvode, poprípade
podľa odmeňovacieho programu, ktorý je uvedený na internetovej stránke Marketagent.com.
Marketagent.com si vyhradzuje právo upraviť výšku kompenzácie. Zmena výšky odmien bude
zverejnená na internetovej stránke spoločnosti Marketagent.com v bode menu"Prehľad
kompenzácií".
Zbieranie bonusových bodov je moţné výhradne účasťou na anketách a prieskumoch spoločnosti
Marketagent.com Iné moţnosti (ako napr. navýšenie konta pomocou vkladu v hotovosti) nie sú
moţné. Bonusové body sú platné po dobu dvoch rokov.
6) Odmena za získanie nového účastníka
Účastník ma môţnosť získať dodatočnú odmenu za získanie tretej osoby. Táto osoba je povaţovaná
za získanu, ak pri registrácií uvedie meno svojho doporučiteľa a aktívne sa zúčastní aspoň jednej
ankety spoločnosti Marketagent.com. Odmena prebehne vo forme bonusových bodov, ktoré budú
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účastníkovi pripísané jednorázovo. Výšku odmeny nájdete na našej internetovej stránke v menu
pod "Prehľad odmien". Bonusové body sú platné 2 roky.
7) Vyplácanie
Vyplatenie finančných prostriedkov účastníkovi ankety moţe byť na jeho ţadosť prevedené v celku
alebo čiastočne na bankový účet resp. prostedníctvom iných spôsobov vyplatenia, ktoré spoločnosť
Marketagent.com ponúka. Výplata peňazí na bankový účet prebieha bankovým prevodom, alebo
inými formami prevodu. Všetky momentálne dostupné spôsoby vyplácania nájdete na stránke
spoločnosti Marketagent.com.
Finančné prostriedky ostanu zachované v pôvodnej podobe, aţ pokým sa uţívateľ nerozhodne
pouţiť ich. Minimálna hodnota transakcie vo výmennej burze je 200 bodov (= 2 eura). Pri
poţiadavke na prevod sumy v hodnote niţšej ako 15 eur, si spoločnosť Marketagent.com účtuje
manipulačný poplatok 1euro. Peňaţná suma po odčitaní manipulačného poplatku, bude do 4
týţdňov prevedená na účel pouţitia. Transakcie v hodnote vyššej ako 15,- eur sú bez poplatku.
Prevody na kontá našich partnerských spoločností sú taktieţ bez poplatkov. Marketagent.com sa
zaväzuje, ţe účastníkov ankiet nebude vylučovať resp. uprednostňovať na základe výšky jeho
konta.
Výpisy z konta alebo účty nezasielame. Ako doklad o zaplatení slúţi bankový prevod, alebo
platobné príkazy spoločnosti Marketagent.com. Stav Vášho konta si môţete skontrolovat na našej
internetovej stránke v menu pod "Stav konta". Za správnosť údajov spoločnosť Marketagent.com
neručí. Namietky voči vyplateným čiastkam, alebo ešte nevyplateným čiastkam je účastník povinný
podať v písomnej forme.
8) Osobné údaje
Ak účastník vedome sfalšuje výsledky projektu, napríklad tak ţe pri registrácii alebo v ankete zadá
nesprávne údaje, alebo sa registruje viackrát s rôznymi e-mailovými adresami, alebo predá svoje
heslo, si spoločnosť Marketagent.com vyhradzuje právo na vylúčenie tohto účastníka. Škody
spôsobené týmto jednaním budú uhradené na účet bonusových bodov daného účastníka. Na
následky za ďalšie spôsobené škody si spoločnosť Marketagent.com vyhradzuje právo.
Kaţdý účastník si smie zaloţiť iba jedno konto a so svojimi prihlasovacími údajmi je povinný
narábať dôverne. Účastník je zodpovedný za pouţitie svojho prihlasovacieho mena a hesla.
V prípade ţe došlo k neoprávnenému pouţitiu hesla, je účastník povinný túto udalosť nahlásiť
spoločnosti Marketagent.com a/alebo okamţite zmeniť svoje heslo v uţívateľskom profile.
Akékoľvek zmeny osobných údajov je uţívateľ povinný zmeniť vo svojom uţívateľskom profile.
9) Sprístupňovanie informácií
Účastník sa zaväzuje, ţe údaje získané pri vyplňovaní dotazníkov a prieskumov, nebude ukladať
alebo poskytovať tretej osobe.
10) Aktualizácia a zmena osobných údajov
V prípade zmeny osobných údajov, je kaţdý z účastníkov sám zodpovedný za ich aktualizáciu v
osobnom profile na našej internetovej stránke. V prípade ţe tieto údaje neboli aktualizované, sú
písomnosti, zisky a bankové prevody povaţované za doručené, pokiaľ boli poslané na poslednú
uvedenú adresu alebo číslo účtu. Nezávisle od toho budú účastníci e-mailom kaţdoročne vyzývaní k
aktualizácii svojich registračných údajov.
11) Ochrana dát
S Vašimi údajmi sa zaobchádza prísne dôverne a vyhodnocujú sa vţdy anonymne. V prípade ankiet
pre našich zákaníkov obdrţia títo výlučne výsledky prieskumu, nikdy ale Vaše osobné údaje.
Zadávatelia z Marketagent.com sa zaujímajú len o súhrnné informácie.
Zhromaţďovanie, spracovanie a pouţitie údajov sa prevádza podľa prísnych noriem rakúskeho
práva na ochranu údajov. Zhromaţdené údaje Marketagent.com spracúva a pouţíva len do tej
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miery, nakoľko je to potrebné pre uskutočnenie prieskumu trhu a právne prípustné.Váš súhlas je
úplne dobrovoľný a je moţné ho kedykoľvek zrušiť. Toto zahŕňa principiálne aj súhlas s príjmom emailov s novinkami, ktoré Vám zasielame. Tento súhlas nemôţete udeliť výslovne v rámci procesu
registrácie ako ho aj neskôr kedykoľvek zrušiť.
Účasť je z dôvodov právnej ochrany údajov moţná len vtedy, keď účastník súhlasí, aby sa
poţadované údaje pouţili. Prijatím Všeobecných obchodných podmienok sa povaţuje tento súhlas
za udelený. Vaše údaje sú u nás dobre uloţené. Osobné údaje sa pouţijú len zákonnym spôsobom
v dobrej viere. Okrem toho sa pouţijú len na predmetný účel činnosti, to je na pozvanie/účasť na
anketách, na zúčtovanie/vyplatenie finančných prostriedkov, ktoré boli pri tom získané, ako aj na
zasielanie e-mailov s novinkami v rámci nášho servisu.
Marketagent.com sa predovšetkým zaväzuje, ţe nepostúpi osobné údaje tretím osobám alebo
nepredá údaje o adrese. Máte moţnosť na našej platforme kedykoľvek aktualizovať údaje, ktoré ste
zaznamenali, ak s nami spoluprácu ukončíte, Vaše údaje sa po 60 dňoch neodvolateľne zmaţú.
Servisy Marketagent.com pouţívajú Cookies. Máte moţnosť,Váš Browser nastaviť tak, aby Vás
informoval, keď obdrţíte Cookie. Potom sa môţete sami rozhodnúť, či ich chcete prijať alebo nie.
Pre všetky webové stránky Marketagent.com, pri ktorých ste boli vyzvaní, aby ste sa prihlásili,
alebo sa zbierajú iné údaje, musíte však Cookies prijať. Inak nie je moţné zaručiť funktionalitu a
servis poskytovaný Marketagent.com. Ţiadne z týchto Cookies neobsahuje Vaše heslo alebo
podobné údaje vo forme textu. Tým sú zabezpečené Vaše údaje pred zneuţitím. Naše jednotlivé
stránky pouţívajú Google Analytics,sluţbu analýzy webu Google Inc., ktorá umoţňuje analýzu
pouţívania webovej stránky Vami, ako aj štatistické evidovanie a vyhodnotenie prístupov.
V prípade právneho sporu sa údaje uchovávajú aţ do vynesenia právoplatného rozsudku. Vyňaté sú
údaje, ktoré na základe sťaţností zo strany účastníka alebo na základe zákonného zaväzku budú
naďalej potrebné.Pri zrušení týchto dôvodov sa údaje vymaţú.
12) Povinnosti účastníkov/probandov
Účastník/proband sa zaväzuje ţe





svoje prihlasovacie údaje (najmä heslo) bude udrţovať v tajnosti a nebude ich predávať
tretej osobe,
zamedzí zneuţitiu prihlasovacích údajov,
kaţdé podozrenie o zneuţití údajov okamţite nahlási spoločnostiMarketagent.com.

Marketagent.com neručí za technické poruchy, ktoré nespadajú do oblasti vplyvu spoločnosti
Marketagent.com, alebo a za škody spôsobené vyššou mocou. Marketagent.com neručí za škody
spôsobené treťou osobou.
Marketagent.com ručí iba v rámci právnych predpisov, pokiaľ sa jedná o úmysel alebo hrubú
nedbanlivosť. Spoločnosť za ľahkú nedbanlivosť neručí.
Hyperlinky, reklamné bannery atp. neslúţia ako odporúčania tretej osoby a jej sluţieb spoločnosťou
Marketagent.com. Marketagent.com nepreberá ţiadnu zodpovednosť za obsah internetovej stránky
vrátane cien a dostupnosti produktov tretej osoby, aj keď je na nich odkazované hyperlinkami,
reklamnými bannermi alebo iným spôsobom. Marketagent.com nepreberá v ţiadnom prípade
zodpovednosť za obsah a názory, ktoré sú dostupné pomocou linkov spoločnostiMarketagent.com.
Zodpovednosť nesie výlučne príslušný prevádzkovateľov.
Pokiaľ Marketagent.com za niečo ručí, tak sú to iba škody predvídateľné spoločnosťou
Marketagent.com. Ručenie za následné a nepriame škody ako aj nedosiahnuté úspory, uniknuté
zisky, úrokové straty a škody z nároku tretej osoby na účastníka sú vylúčené.
13) Spamming
Účastník/proband sa zaväzuje, ţe nebude oslovovať tretie osoby bez ich vyţiadania (takzvaný
spamming), pomocou e-mailu, telefónu alebo faxu. Predovšetkým to platí pre verejné diskusné
fóra na internete. Týmto nevhodným správaním škodíte aj spoločnosti Marketagent.com. V prípade
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priestupku proti tomuto pravidlu, si spoločnosť Marketagent.com vyhradzuje právo na ich okamţité
vylúčenie zo systému. Takýto účastník stráca nárok na nazbierané body. Náklady ktoré spoločnosti
Marketagent.com vznikli týmto neprístojným správaním, je účastník povinný uhradiť. Uplatňovanie
náhrad za ďalšie škody ostáva nedotknuté.
14) Doba platnosti zmluvy a jej vypovedanie
Zo služieb spoločnosti Marketagent.com je možné sa kedykoľvek odhlásiť. Z tohto pre Vás
nevyplývajú žiadne nevýhody. Po odhlásení máte po dobu 14 dní možnosť spravovať svoje
bonusové body.
V súlade s princípom spravodlivosti si spoločnosť Marketagent.com vyhradzuje právo na zrušenie
účtu bez zadania dôvodu s okamžitou platnosťou toho účastníka, ktorý je podozrivý z porušenia
Všeobecných obchodných podmienok. Pokiaľ Všeobecné ochodné podmienky porušené neboli, má
účastnik možnosť voľne nakladať so svojími bonusovými bodmi po dobu 14 dní ( s výhradou
odlišných pravidiel v týchto účastníckych podmienkach). Odhlásiť sa môžete pomocou e-mailu,
písomnou formou, alebo priamo na stránke spoločnosti Marketagent.com
15) Občiansky zákonnik, príslušný súd
Zmluvné stránky sa dohodli na uplatnení rakúskeho práva,v ostatnom platia ustanovenia
Všeobecného občianskeho zákonníka. Pre pouţívateľov v rámci krajín EU platia ich národné
kogentné ustanovenia spotrebiteľského práva, ale len v prípade, ţe práve platné rakúske
ustanovenia sú pre spotrebiteľa výhodnejšie.
Pre zmluvy s firmami je sídlo našej firmy dohodnuté ako sídlo súdu.
Pre zmluvy so spotrebiteľmi z členského štátu EU akceptujeme aj súd v bydlisku spotrebiteľa.
Súdna príslušnosť spotrebiteĺov mimo krajín EU sa riadi podľa zákonných ustanovení.
16) Jazyk zmluvy
Obsah zmluvy,všetky ostatné informácie, sluţby zákazníkom, informácie o údajoch a vybavenie
sťaţností sa poskytujú v nemeckom, francúzskom, slovinskom, českom, maďarskom,talianskom,
slovenskom, chorvátskom a anglickom jazyku.
17) Miesto plnenia pre podnikateľské aktivity
Pre zmluvy s podnikmi je sídlo našej firmy miestom plnenia.
18) Poskytnutie záruky
Poskytnutie záruky sa riadi zákonnými ustanoveniami.
19) Ostatné
Uznávame internetového ombudsmanna ako miesto mimosúdneho vyrovnania. V prípade ďalších
otázok ku téme urovnanie sporu sa obráťte, prosím, na náš zákaznícky servis:
info@marketagent.com alebo na internetového ombudsmana na: www.ombudsmann.at.
Dobrovoľný kódex správania: www.guetezeichen.at
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