PRAVIDLÁ AKCIE
„PS pomáha“
pre účastníkov vernostného programu
Mastercard® Priceless Specials – Slovenská republika
Tento dokument stanovuje pravidlá akcie „PS pomáha“ (ďalej len „Akcia“).
Všeobecné ustanovenia
1) Akcia je určená výhradne pre majiteľov alebo užívateľov platobnej karty Mastercard, ktorí sú
účastníkmi programu Mastercard® Priceless Specials – Slovenská republika (ďalej len „Program“)
a majú v tomto Programe riadne registrovanú a overenú vlastnú platobnú kartu; povinnosť
individuálnej registrácie sa netýka účastníkov, ktorí boli do programu automaticky registrovaní
svojou bankou.
2) Organizátorom Akcie je spoločnosť Mevea spol. s. r. o., so sídlom Praha 6 - Břevnov, Anhaltova
15/917, PSČ: 169 00, IČ: 274 13 594, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu v Prahe,
spis. zn. C 111836 (ďalej len „Organizátor“).
Účel Akcie
3) Akcia prebieha za účelom peňažnej podpory vybraných projektov uvedených na internetovej
stránke www.pspomaha.sk (ďalej len „Internetová stránka“). Peňažnú podporu vybraným
projektom ponúka a v prípade záujmu správcu projektu poskytuje tretia strana (spoločnosť
skupiny Mastercard).
4) Účastník sa Akcie zúčastní tým, že jednému z projektov uvedených na Internetovej stránke
poskytne za podmienok uvedených v tomto dokumente nimi získané body a v dôsledku toho
navýši celkové skóre zvoleného projektu o daný počet bodov. Účastník tým podľa svojej vlastnej
úvahy ovplyvní podiel z celkovej peňažnej čiastky, ktorá bude rozdelená pomedzi vybrané
projekty.
Miesto a trvanie Akcie
5) Akcia bude prebiehať v Slovenskej republike.
6) V Slovenskej republike bude Akcia prebiehať od 11. 5. 2020 a bude trvať do obdobia, ktorú
oznámi Organizátor. Akcia bude v Slovenskej republike rozdelená do niekoľkých tematických
blokov:
a) prvý tematický blok prebehol v období od 11. 5. 2020 do 3. 8. 2020;
b) druhý tematický blok prebehne v období od 4. 8. 2020 do 31. 10. 2020;
c) trvanie nasledujúcich tematických blokov bude postupne doplňované Organizátorom.
Účasť na Akcii
7) Akcie sa môže zúčastniť každý, kto splní nasledujúce podmienky:
a) osoba je aktívnym a registrovaným účastníkom Programu podľa čl. 1;
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b) osoba v rámci Programu udelila požadované marketingové súhlasy, t. j. je v súlade
s príslušnými zákonmi a právnymi predpismi na ochranu osobných údajov a v súlade s
Oznámením o ochrane osobných údajov v rámci Vernostného programu Mastercard, ktoré je
k dispozícii na tejto adrese.
c) k dátumu prevedenia desiatej transakcie uskutočnenej kartou Mastercard je osoba staršia
ako 16 rokov
(ďalej taktiež aj ako „Užívateľ karty“ alebo „Účastník“).
Získanie a distribúcia unikátneho kódu
8) Za každých tridsať transakcií uskutočnených kartou Mastercard získa Užívateľ karty registrovaný
do Programu unikátny kód. Unikátny kód je Užívateľovi karty zaslaný spoločnosťou skupiny
Mastercard na e-mailovú adresu spojenú s jeho účtom v Programe, a to najneskôr do 48 hodín
od uskutočnenia desiatej transakcie. Každý e-mail obsahuje práve jeden unikátny kód. Užívateľ
karty môže obdržať maximálne jeden e-mail za 24 po sebe nasledujúcich hodín. Každý odoslaný
e-mail sa považuje za doručený.
Získanie a využitie bodov
9) Zadaním unikátneho kódu do vyznačeného poľa na Internetovej stránke a jeho potvrdením je
Užívateľovi karty sprístupnený proces Internetovej stránky. V rámci procesu Internetovej stránky
je Užívateľ karty oprávnený si vybrať jeden z ponúkaných darčekov, čím získa náhodný počet
bodov.
10) Zadaním unikátneho kódu na Internetovej stránke a jeho potvrdením sa kód považuje za použitý
a už nie je možné ho opätovne použiť. Unikátny kód môže byť použitý iba raz, a to v akomkoľvek
tematickom bloku. Unikátny kód je neprenosný.
11) Účastník môže za jeden unikátny kód získať v procese Internetovej stránky minimálne 30
a maximálne 200 bodov, a to v nasledujúcich balíčkoch: 30, 50, 100, 150 a 200 bodov.
12) Účastník berie na vedomie, že mechanizmus prideľovania bodov Účastníkom je náhodný.
Účastník nie je oprávnený počet pridelených bodov akokoľvek spochybňovať či žiadať akýkoľvek
nárok na akékoľvek plnenie.
13) Účastník je oprávnený využiť unikátny kód iba v prípade, že spĺňa podmienky pre účasť na Akcii
uvedené v čl. 7 a unikátny kód obdržal v súlade s pravidlami pre ich získanie a distribúciu uvedené
v čl. 8. V opačnom prípade je Organizátor oprávnený podľa čl. 27 daného Účastníka z Akcie
vyradiť či získané alebo už udelené body zrušiť.
14) V prípade predčasného ukončenia procesu Internetovej stránky z akéhokoľvek dôvodu už nie je
možné kód použiť znovu.
Dôsledky využitia bodov
15) Účastník je oprávnený získané body následne pripísať jednému projektu z aktuálne vypísanej
ponuky projektov uvedených na Internetovej stránke. Pripísaním bodov dôjde k navýšeniu
celkového skóre vybraného projektu o získanú bodovú hodnotu. Účastník tým podľa svojej úvahy
ovplyvní podiel z celkovej čiastky, ktorá bude medzi vypísané projekty rozdelená.
16) Zvolenému projektu sa udelené body pripíšu na účet zobrazený na Internetovej stránke, kde sa
zobrazí vo forme vizuálneho počítadla.
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17) Za každý vložený unikátny kód môže Účastník podporiť iba jeden vypísaný projekt. Získané body
nie je možné rozdeliť medzi viac alebo všetky vypísané projekty.
18) Body sú prostriedkom, na jeho základe budú peňažné prostriedky rozdelené pre vypísané
projekty. Počet bodov nepredstavuje peňažnú čiastku, ktorá bude vybranému projektu
rozdelená.
19) Nie je obmedzené, koľkokrát môže Účastník danému projektu udeliť body.
20) Už udelené body nie je Účastník oprávnený zvolenému projektu nasledovne odňať.
Ostatné ustanovenia
21) Po skončení každého tematického bloku rozdelí spoločnosť skupiny Mastercard peňažné
prostriedky v pomere podľa počtu rozdelených bodov medzi všetky vypísané projekty.
Spoločnosť skupiny Mastercard v rámci jedného tematického bloku rozdelí celkom 10 000 EUR
v rámci Slovenskej republiky.
22) Peňažné prostriedky budú ponúknuté subjektu (nadácii), ktorý daný projekt spravuje. V prípade,
že subjekt (nadácia) ponúkané peňažné prostriedky odmietne, spoločnosť skupiny Mastercard
dané peňažné prostriedky neposkytne a ďalej nie je voči danému subjektu (nadácii) z tohoto
titulu akokoľvek zaviazaná.
23) Organizátor si vyhradzuje právo už vypísaný projekt kedykoľvek počas trvania Akcie zmeniť či
zrušiť. Organizátor nie je povinný zrušený projekt nahradiť iným projektom.
24) Hlasovanie Účastníka má odporúčajúci charakter, spoločnosť skupiny Mastercard nie je
hlasovaním a využitím bodov k ničomu zaviazaná. Body, ktoré boli Užívateľom udelené
zrušenému projektu, automaticky bez náhrady prepadajú.
25) Výstupy z Internetovej stránky sú informatívneho charakteru a Organizátor ich odovzdá
spoločnosti skupiny Mastercard.
Záverečné ustanovenia
26) Organizátor neodpovedá za funkčnosť Internetovej stránky či doručení správ (e-mailu).
27) Organizátor je oprávnený v prípade porušenia týchto pravidiel Účastníkom, ho z Akcie vyradiť
prípadne získané alebo udelené body zrušiť. Rozhodnutie Organizátora o takomto opatrení je
konečné a Účastník nie je oprávnený daný krok spochybňovať.
28) Spracovanie osobných údajov Účastníka je založené na súhlase udelenom Účastníkom pri
registrácii do Programu. Bližšie informácie o spracovaní osobných údajov Užívateľa je možné
nájsť na príslušných internetových stránkach Programu.
29) O akýchkoľvek reklamáciách či námietkach rozhoduje s konečnou platnosťou Organizátor.
Organizátor si vyhradzuje právo bez náhrady Akciu skrátiť, odložiť, prerušiť alebo zrušiť či
jednostranne zmeniť alebo doplniť jej pravidlá po celú dobu jej trvania, a to tak, že zmenu vyhlási
na Internetových stránkach, kde sú k dispozícii platné a úplné pravidlá. Pravidlá sa riadia
slovenským právnym poriadkom.
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V Prahe dňa 4.8.2020
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