
  

AMC NETWORKS INTERNATIONAL CENTRAL AND NORTHERN EUROPE KLUB  
 
Dátum účinnosti: 1. septembra 2019 
 
Spoločnosť AMC Networks International Central and Northern Europe, so sídlom Budapest 1139, 
Lomb u. 21 – 25 („AMC Kft.”), na základe zmluvy s poskytovateľom mediálnych služieb televíznych 
staníc opísaných v bode 1 (ďalej spoločne: „Stanice”) v rámci propagácie Staníc vytvorila vernostný 
klub divákov (ďalej len: „Klub”),  ktorý po predbežnej registrácii na Stanici alebo Staniciach, ktorú(é) 
si divák zvolil, umožňuje divákovi zúčastniť sa na aktivitách, podujatiach a propagačných akciách 
organizovaných spoločnosťou AMC Kft., v prípade jednotlivých Staníc individuálne alebo spoločne s 
tretími stranami.  
 
Na základe zmluvy uzavretej medzi spoločnosťami AMC Networks International Central and 
Northern Europe so sídlom na adrese H-1139 Budapest, Lomb u. 21 – 25 („AMC Kft.“) a 
poskytovateľom mediálnych služieb televíznych staníc uvedených v sekcii 1 (ďalej označované ako 
„Stanice“) zriadila spoločnosť AMC Kft. vernostný klub (ďalej len „Klub“) pre divákov v rámci 
popularizačných rámcov Staníc, ktorý po predchádzajúcej registrácii v Klube alebo Kluboch 
zvolených divákom umožňuje divákovi podieľať sa na aktivitách, podujatiach a propagačných 
akciách organizovaných spoločnosťou AMC Kft. jednotlivo alebo spoločne s tretími stranami v 
prípade konkrétnych Staníc. 
 
Táto súčasná verzia podmienok členstva v Klube (ďalej len: „Podmienky”) sú platné od Dátumu 
účinnosti do odvolania. 
 
1. POPIS KLUBU. STANICE V KLUBE 
 
Registrácia do Klubu môže byť vykonaná na ktoromkoľvek z nižšie uvedených Staníc, ktorých 
územný rozsah vo vzťahu ku Klubu je nasledovný: 
 

STANICA 1. OBLASŤ 2. OBLASŤ 3. OBLASŤ 
Minimax Česká republika Slovensko ----- 
Sport1 Česká republika Slovensko ----- 
Sport2 Česká republika Slovensko ----- 

 
Klub je dostupný prostredníctvom ktorejkoľvek Stanice (napr. Klub Minimax, atď.), ktorý poskytuje 
prístup k propagačným akciám v súvislosti s konkrétnou Stanicou alebo konkrétnymi Stanicami. Nič 
nebráni tomu, aby sa jedna osoba zaregistrovala na viac ako jednej Stanici, podľa svojich záujmov. 
 
2. PODMIENKY ČLENSTVA V KLUBE 
 
2.1. Požiadavky na členstvo 
 
Členom Klubu môže byť každá fyzická osoba, ktorá spĺňa tieto požiadavky: 
 

• Je spôsobilá na právne úkony. Maloleté osoby sa nemôžu zaregistrovať v Klube, 
zaregistrovať sa môžu rodičia alebo zákonní zástupcovia maloletej osoby, ktorá má záujem 
o vstup do Klubu; 

• V prípade každej Stanice má bydlisko v jednej z oblastí uvedených v bode 1 vyššie;  
• Vo vzťahu k tejto osobe nepretrváva konflikt záujmov: nemôžu byť Členovia Klubu 

zamestnanci AMC Kft., ani ich pokrvní príbuzní do druhého stupňa, alebo príbuzní do 
druhého stupňa v dôsledku manželstva. Nemôžu sa pripojiť ani zamestnanci spoločností 
zapojených do riadenia Klubu, ako subdodávatelia.  
 

2.2. Registrácia 



  

 
K registrácii do Klubu musí dotknutá osoba jednoducho vyplniť prihlášku, ktorú AMC sprístupní 
rôznymi spôsobmi - najmä na oficiálnych stránkach Staníc. Registrácia je možná aj prostredníctvom 
sociálnych médií (osoby, ktoré spĺňajú vyššie uvedené požiadavky a takto žiadajú o členstvo v 
Klube, ďalej len: „Členovia”).  
 
Registrácia do Klubu, ako aj udržiavanie členstva sú bezplatné, takže nie je potrebné platiť 
registračný poplatok alebo iné pravidelné členské poplatky. 
 
Členovia môžu poskytovať len svoje vlastné osobné údaje a sú zodpovední za pravosť, presnosť a 
aktualizáciu údajov poskytnutých vo formulári. V tomto ohľade je spoločnosť AMC Kft. oslobodená 
od akejkoľvek zodpovednosti za akékoľvek chybné, nepresné alebo nepravdivé informácie, alebo 
za údaje inej osoby, než je osoba poskytujúca údaje. Vo všetkých prípadoch si AMC Kft. vyhradzuje 
právo odmietnuť alebo jednostranne ukončiť členstvo v prípadoch, keď sa vyskytnú urážlivé, 
nepravdivé okolnosti, alebo okolnosti, ktoré sú inak v rozpore s platnými právnymi predpismi, alebo 
porušujú práva tretích osôb, čo vyžaduje tento krok. Členovia sú oprávnení tiež kedykoľvek odvolať 
svoj súhlas s členstvom a v danom prípade môžu uplatniť svoje práva podľa platných predpisov o 
ochrane osobných údajov a v prípade splnenia zákonných podmienok.  
 
Osobné údaje poskytnuté Členmi v súlade s platnými predpismi spracúvame v súlade s týmito 
predpismi, najmä  v súlade s Pravidlami AMC Kft. pre ochranu osobných údajov. 
 
3. OBSAH ČLENSTVA KLUBU. 
 
3.1. Propagačné oddelenia 
 
Z dôvodu svojho členstva sa Členovia môžu zúčastňovať na činnostiach, podujatiach a 
propagačných akciách iniciovaných AMC Kft., ktoré sú, bez toho, aby boli dotknuté ostatné, 
zaradené do týchto kategórií: 
 
Propagácia pri vstupe 
 
Z dôvodu registrácie, bez akýchkoľvek ďalších krokov sa Člen môže zúčastniť viacerých 
propagačných hier na jednotlivých Staniciach, ktoré sú dostupné výlučne pre Členov Klubu a budú 
sa konať v intervaloch určených podľa rozhodnutia AMC Kft. Propagačné hry tejto povahy sa konajú 
do určeného dátumu medzi Členmi príslušnej Stanice.  
 
Špeciálne propagačné akcie 
 
Podobne, v určitých prípadoch, z príležitosti určitých udalostí alebo situácií sa môžu zainteresovaní 
Členovia, alebo určité kategórie Členov (napríklad, ktorí sa nachádzajú v určitej geografickej oblasti) 
zúčastniť aj na iných propagačných akciách, o ktorých dostanú oznámenie vo všetkých prípadoch. 
Účasť na takýchto propagačných akciách môže byť viazaná na samostatnú registráciu alebo 
výslovný súhlas. 
 
Výherná hra sa uskutoční v takýchto rámcoch v tejto kategórii, pokiaľ pre určenie výberu víťaza sú 
potrebné ďalšie kroky od Člena, na základe stanovených kritérií oprávnenosti.  
 
Vernostné propagačné akcie 
 
AMC môže stanoviť účasť na iných Propagačných akciách,  alebo sa môže rozhodnúť udeliť ceny 
priamo niektorým Členom na základe dĺžky členstva v Klube alebo iných špecifických okolností.  
 
Nie exkluzívne Propagačné akcie 
 



  

Spoločnosť AMC Kft. organizuje aj „otvorené” propagačné akcie, nie len pre Členov, to však 
neznamená, že sa Členovia nemôžu zúčastniť na akciách, ak sú splnené požadované podmienky. 
 
(Uvedené štyri typy ďalej spoločne len:  „Propagačné akcie”). 
Aby bolo jasné, v danom prípade, ak je to potrebné, registrácia Členstva je možná aj v čase účasti 
na Propagačnej akcii. 
 
3.2 Reklama propagačných akcií 
 
AMC Kft. propaguje usporiadanie Propagačných akcií prostredníctvom vlastného mediálneho 
kanála, alebo v médiách, kde má svoje vlastné alebo sponzorované stránky (Stanice, Oficiálne 
webové stránky, Profily oficiálnych webových stránok v sociálnych médiách, Webové stránky 
spolupracujúcich partnerov atď.).  
 
Podobne môže byť propagácia vo forme informácií pre Členov prostredníctvom e-mailu alebo 
použitím iných kontaktných údajov poskytnutých Členmi. Spoločnosť AMC Kft. tak bude postupovať, 
najmä v prípade Špeciálnych a Vernostných propagačných akcií. 
 
3.3 Pravidlá propagačných akcií 
 
Propagačné akcie sa vo všetkých prípadoch riadia osobitnými prevádzkovými pravidlami, ktoré 
vhodným spôsobom uplatňujeme, zverejňujeme a oznámime Členom (ďalej len: „Pravidlá 
propagačných akcií”). Pravidlá propagačných akcií pre každú Propagačnú akciu musia stanoviť 
podmienky Propagačnej akcie, špecifické požiadavky na účasť, podmienky oprávnenosti, 
podmienky udeľovania cien a/alebo podmienky získania ceny a ďalšie pravidlá, ktorými sa riadi 
daná Propagačná akcia. 
 
V prípade rozporu medzi týmito Podmienkami a Pravidlami propagačných akcií, majú prednosť 
ustanovenia Pravidiel propagačných akcií. 

3.4. Ďalšie podmienky Propagačných akcií 

AMC Kft. môže slobodne určiť obdobia, počet a intervaly Propagačných akcií, bez záväzkov, alebo 
bez akéhokoľvek minimálneho záväzku týkajúceho sa implementácie alebo podmienok. Podobne, 
patrí výhradne do jej kompetencie aj rozhodnutie o cenách. 

4. PODMIENKY USKUTOČNENIA JEDNOTLIVÝCH PROPAGAČNÝCH AKCIÍ 

4.1 Účasť na propagačných akciách 

Ak účasť Člena na Propagačnej akcii  podľa osobitných podmienok uskutočňovania porušuje platné 
predpisy a/alebo legitímne nároky tretích strán, zodpovednosť spoločnosti AMC Kft. je obmedzená 
na vylúčenie Člena z danej Propagačnej akcie. 

4.2 Obsahy vytvorené Členmi 
 
Ak účasť na Propagačnej akcii výslovne vyžaduje existenciu prvkov vytvorených Členom (akýkoľvek 
typ grafického, audiovizuálneho alebo literárneho materiálu atď., ďalej len: „Obsah”), ďalej, bez 
toho, aby boli porušené skutočnosti stanovené Pravidlami Propagačných akcií, Člen berie na 
vedomie, že: 
 

• Akýkoľvek obsah, ktorý porušuje platné zákony, používa špinavý alebo otvorený jazyk, alebo 
akýmkoľvek iným spôsobom porušuje morálne normy, verejný poriadok alebo práva tretích 
strán, môže byť z Propagačnej akcie vylúčený. Najmä je neprijateľný Obsah, ktorý porušuje 



  

práva spojené s duševným a/alebo priemyselným vlastníctvom, alebo česť, súkromie, alebo 
obraz vytvorený o jednotlivcoch a/alebo o skupine, alebo ktorý obsahuje osobný obraz 
spôsobom, ktorý ohrozuje zdravie, respektíve je v rozpore s právami detí; 

• Zúčastnený Člen poskytne spoločnosti AMC Kft. právo na používanie Obsahu a poskytne jej 
výslovné splnomocnenie na oprávnenie tretích strán na obdobie stanovené v Pravidlách 
propagačných akcií, resp. v súlade s podmienkami  uvedenými v Pravidlách propagačných 
akcií, na obdobie, ktoré vyžadujú účely Propagačnej akcie. Z toho vyplýva, že každý 
zúčastnený Člen preberá výhradné ručenie – v plnej miere ručí za odškodnenie spoločnosti 
AMC Kft. –  za svoje autorstvo a za originálnosť Obsahu (vrátane všetkých jeho prvkov), ako 
aj v súvislosti s tým, že Obsah neporušuje práva tretích strán; 

• Ak Obsah obsahuje osobný obraz Člena alebo tretích strán, vo vzťahu k obrazu je Člen 
povinný udeliť povolenie (alebo zaručiť, že má povolenie od dotknutých tretích strán) na 
používanie Obsahu po dobu potrebnú na Propagačnú akciu, ďalej, najmä z dôvodu, že 
obraz bude spájaný so značkou označenou Stanicou, ak sa to považuje za propagačné 
a/alebo reklamné použitie; 

• Členovia v každom prípade sú povinní ručiť za to, že používanie Obsahu na účely 
Propagačnej akcie a/alebo v súlade s Pravidlami propagačných akcií neporušuje platné 
zákony ani práva tretích strán. 
 

4.3 Pravidlá pre výber víťazov 
 
V prípade danej Propagačnej akcie kritériá výberu víťazov (tj. víťaza danej ceny) určia Pravidlá 
propagačných akcií: 

 
• Ak je cena udelená náhodne, žrebovanie bude vykonané v prítomnosti notára, pokiaľ nie je v 

Pravidlách propagačných akcií uvedené inak; 
• Ak na základe Pravidiel propagačných akcií výhercovia sa vyberú na základe zásluh alebo 

iných kritérií, proti rozhodnutiu poroty vymenovanej spoločnosťou AMC Kft. sa nemožno 
odvolať.  

• Ak sú výhercovia vybraní verejným hlasovaním divákov, alebo prostredníctvom určitej 
kategórie voličov, stanoví sa termín a požiadavky na hlasovanie. Hlasovanie sa vykonáva 
vždy regulárnym a transparentným spôsobom. 

 
4.4 Ceny 
 
Udeľovanie, odovzdávanie a prijímanie  cien jednotlivých Propagačných akcií sa riadi 
ustanoveniami príslušných Pravidiel propagačných akcií. Vo všetkých prípadoch: 
 

• Víťazný Člen bude informovaný o výhre, ako je uvedené v Pravidlách propagačných akcií. 
• Víťazný Člen výslovne vyhlási, že prijíma cenu získanú v rámci  postupu, v lehote 

stanovenej v Pravidlách propagačných akcií; 
• Ak sa prijatie uskutoční, meno a priezvisko víťaza môže byť oznámené na reklamných 

plochách spojených s Propagačnou akciou, za účelom oznámenia výsledku, tým aj 
skutočnosti výhry Propagačnej akcie; 

• Predložením zákonom akceptovaného dokumentu sa musí overiť, že údaje víťazného Člena, 
poskytnuté pri registrácii do Klubu, sú pravdivé; 

• Od víťazných Členov sa vyžaduje, aby splnili potrebné formálne požiadavky na získanie 
ceny, ako aj dodržiavanie platných zákonov. AMC ES nenesie žiadnu zodpovednosť v 
prípade, ak skutočné odovzdanie ceny zlyhá z dôvodu neplnenia takýchto formalít; 

• Ak je cena svojou povahu alebo množstvom zdaniteľná, AMC požiada víťazného Člena, aby 
poskytol požadovanú dokumentáciu na splnenie príslušnej daňovej povinnosti; 

• Ceny možno nahradiť cenami rovnakej povahy a/alebo s rovnakou ekonomickou hodnotou, 
ak nie sú k dispozícii v čase ich získania; 



  

• Nemôže byť uplatnený nárok na cenu, ak pre nečinnosť Člena, alebo pre iné okolností mimo 
kompetencie spoločnosti AMC Kft. skutočné odovzdanie Členovi nie je možné do šiestich (6) 
mesiacov po oznámení o získaní ceny Propagačnej akcie. 
 

5. RÔZNE USTANOVENIA.  
 
5.1. Prijatie podmienok 
 
Registrácia členstva v Klube znamená aj prijatie Podmienok a aktuálnej Politiky ochrany osobných 
údajov. 
 
5.2. Oznámenia 
 
Spoločnosť AMC Kft. zaslanie oznámení pre Člena - ktoré sú povinné za účelom dodržiavania 
Podmienok - uskutoční spôsobmi a/alebo používaním adresy, ktoré boli uvedené pri registrácii 
členstva. Oznámenia spojené s Klubom v období trvania ćlenstva sa nepovažujú za komerčné, ale 
majú informatívnu povahu. 
 
5.3. Aktualizácie Podmienok. 
 
Spoločnosť AMC Kft. môže tieto Podmienky z času na čas preskúmať. V takomto prípade AMC Kft. 
informuje Členov zverejnením aktualizovanej verzie Podmienok s novým „Dátumom účinnosti“ a 
oznámením aktualizácie. Po tomto dátume zachovanie členstva v Klube znamená, že Člen bol 
informovaný o aktuálnej verzii Podmienok, s výnimkou, ak boli vykonané významné zmeny, v 
takomto prípade bude potrebné obnovenie súhlasu s členstvom. Ak Člen nesúhlasí s novými 
podmienkami, môže odvolať svoj súhlas s členstvom a/alebo uplatniť svoje práva na ochranu osobných 
údajov vo forme oznámenia pre AMC Kft., podľa postupu uvedeného v Politike ochrany osobných 
údajov. 
 
5.4. Jurisdikcia. 
 
Člen vykoná registráciu zo svojej vlastnej vôle a je vždy povinný dodržiavať platné miestne zákony v 
rozsahu, ktorý je v nich uvedený. Spoločnosť AMC Kft. môže úplne alebo čiastočne obmedziť 
prístup do Klubu, účasť na ňom alebo jeho dostupnosť kedykoľvek, pokiaľ ide o akúkoľvek osobu, 
geografickú oblasť alebo jurisdikciu, alebo ak má na to racionálny dôvod podľa platných právnych 
predpisov. 
 


