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Podmienky používania služby MasterPass 

Posledná aktualizácia: 1. októbra 2016 

1. Úvod 

MasterPass™ spoločnosti MasterCard je služba digitálnej peňaženky (ďalej len 

„MasterPass”), ktorú ponúka spoločnosť MasterCard Europe SA (vrátane jej dcérskych 

spoločností a pridružených subjektov, ďalej len „spoločnosť MasterCard”) a ktorá 

pohodlne a na jednom mieste elektronicky uchováva zvolené údaje o účte, platobné údaje, 

informácie o spôsobe dopravy zásielok a o vernostnom programe (ďalej len „peňaženka 

MasterPass”) a na váš pokyn prenáša uvedené informácie (aj prostredníctvom akejkoľvek 

aplikácie mobilného zariadenia MasterPass („mobilná aplikácia”)) zúčastneným 

obchodníkom, ktorí majú na svojich internetových stránkach, na stránkach v mobilných 

zariadeniach, v aplikáciách pre inteligentné zariadenia alebo na osobnom bezkontaktnom 

platobnom termináli (jednotlivo ďalej len „obchodník MasterPass“) zobrazený symbol 

pre platbu pomocou služby MasterPass (ďalej len „tlačidlo pre platbu prostredníctvom 

MasterPass“).  

Tieto podmienky používania (ďalej len „PP”) a Oznámenie o ochrane osobných údajov 

spoločnosti MasterPass (ďalej len „oznámenie o ochrane osobných údajov” a, spolu s 

týmito PP, tieto „podmienky”) predstavujú právne záväznú dohodu medzi vami a 

spoločnosťou MasterCard. AK VYKONÁTE REGISTRÁCIU PEŇAŽENKY 

MASTERPASS A V RÁMCI TAKEJTO REGISTRÁCIE KLIKNUTÍM POTVRDÍTE, 

ŽE PRIJÍMATE TIETO PODMIENKY, POTVRDÍTE, ŽE PRIJÍMATE VŠETKY TIETO 

PODMIENKY A ŽE SÚHLASÍTE SO VŠETKÝMI ĎALŠÍMI PRAVIDLAMI, 

ZÁSADAMI A POSTUPMI TÝKAJÚCIMI SA SLUŽBY MASTERPASS A KTORÉ 

VÁM SPOLOČNOSŤ MASTERCARD MÔŽE PRIEBEŽNE STANOVIŤ (AKO JE 

UVEDENÉ V TÝCHTO PODMIENKACH). ĎALEJ SA ZAVÄZUJETE 

DODRŽIAVAŤ PODMIENKY A USTANOVENIA EMITENTA (EMITENTOV) 

VAŠEJ KARTY (KARIET) (AKO JE DEFINOVANÉ NIŽŠIE). 

„Vy” (a všetky ďalšie tvary tohto zámena) označuje vás osobne a akúkoľvek osobu, ktorá 

vystupuje ako váš sprostredkovateľ, koná na základe vášho splnomocnenia alebo s vaším 

súhlasom, a ak na tieto podmienky pristupujete v mene určitej spoločnosti alebo inej 

právnickej osoby, označuje „vy“ túto právnickú osobu. Vyhlasujete, že (i) máte minimálne 

18 rokov (alebo vek, ktorý je vo vašom právnom systéme minimálny pre uzavretie záväznej 

zmluvy), (ii) ste spôsobilý uzatvárať právne záväzné zmluvy a (iii) ste osoba zákonne sa 

zdržiavajúca v jednej z krajín, kde je služba MasterPass akceptovaná. Ak na tieto 

podmienky používania pristupujete v mene určitej spoločnosti alebo inej právnickej osoby, 

vyhlasujete ďalej, že: (x) ste oprávnený zaviazať túto právnickú osobu, (y) táto právnická 

osoba je v právnom poriadku, kde pôsobíte, oprávnená vykonávať svoju činnosť, a (z) že 

všetci zamestnanci, vedúci pracovníci, sprostredkovatelia a ďalší zástupcovia takejto 

právnickej osoby, ktorí používajú vašu peňaženku MasterPass, sú na jej používanie a na 

vykonávanie transakcií s využitím vašej peňaženky MasterPass riadne oprávnení. AK S 

TÝMITO PODMIENKAMI NESÚHLASÍTE, NESMIETE VYKONAŤ REGISTRÁCIU 

PEŇAŽENKY MASTERPASS ANI VYUŽÍVAŤ SLUŽBU MASTERPASS. 



 

 

 

 

Tieto podmienky (alebo určité ich ustanovenia) môžu byť nahradené záväznými a platnými 

ustanoveniami miestnej legislatívy, ktoré vám napríklad môžu poskytnúť ďalšie práva, 

ktoré nie sú obsiahnuté v týchto podmienkach a / alebo môžu spôsobiť, že sa určité 

ustanovenia týchto podmienok stanú neplatnými alebo nevymáhateľnými. V takomto 

prípade súhlasíte s tým, že toto neplatné alebo nevymáhateľné ustanovenie bude skrátené 

na rozsah povolený miestnou legislatívou a jeho neplatná alebo nevynútiteľná časť bude 

automaticky nahradená (bez nutnosti uvádzať do platnosti ďalšie dokumenty alebo zmeny 

tohto dokumentu) časťou novou, ktorá bude mať význam a účinok čo najbližší zmyslu 

pôvodného (nahradeného) ustanovenia, a to vždy v maximálnom rozsahu povolenom touto 

miestnou legislatívou. 

Preštudujte si bod 27 („Riešenie sporov a arbitráž”), kde sú uvedené podrobnosti týkajúce 

sa vášho súhlasu riešiť prípadné spory so spoločnosťou MasterCard v rozhodcovskom 

konaní. 

2. Založenie peňaženky MasterPass 

Peňaženku MasterPass si môžete založiť tak, že spoločnosti MasterCard poskytnete 

informácie uvedené na registračných stránkach k peňaženke MasterPass, vrátane (ak 

existuje) platnej e-mailovej adresy a čísla mobilného telefónu, overovacej otázky a 

odpovede, prihlasovacej správy a hesla. Potom si môžete uložiť platobné informácie (číslo 

platobnej karty a dátum, kedy skončí jej platnosť), fakturačné údaje a ďalšie informácie 

spojené s vašimi kreditnými, debetnými a dobíjateľnými predplatenými kartami (ďalej len 

„karty”), zľavovými kartami („zľavové čísla”), a tiež údaje o preferovanom spôsobe 

dopravy zásielok. Všetky informácie týkajúce sa vašich kariet a zľavových čísel a vaše 

údaje k zasielaniu zásielok sa v týchto podmienkach spoločne označujú ako vaše 

„platobné údaje.” 

3. Ochrana a aktualizácia informácií o vašom účte  

(a) Heslá. Nesiete zodpovednosť za to, že so svojím heslom k peňaženke MasterPass budete nakladať 

obozretne, a za všetky aktivity, ktoré prebehnú prostredníctvom vašej peňaženky MasterPass, 

vrátane aktivít iných osôb (bez ohľadu na to, či sú tieto aktivity povolené). Musíte okamžite 

informovať spoločnosť MasterCard o neoprávnenom prístupe alebo použití vašej peňaženky 

MasterPass. Spoločnosť MasterCard si vyhradzuje právo žiadať, aby ste zmenili niektoré z vašich 

hesiel, ak sa spoločnosť MasterCard domnieva, že už nie sú bezpečné. Spoločnosť MasterCard ani 

jej sprostredkovatelia neponesú zodpovednosť za žiadne straty či škody akéhokoľvek druhu, ktoré 

môžu vzniknúť v dôsledku neoprávneného použitia vašej peňaženky MasterPass alebo 

akýchkoľvek platobných údajov (či už s vaším vedomím alebo nie), ak vyššie uvedené obmedzenie 

nevylučujú platné právne predpisy. 

(b) Aktualizácia informácií. Nesiete výhradnú zodpovednosť za to, že informácie vzťahujúce sa k 

vašej peňaženke MasterPass, vrátane všetkých platobných údajov, sú aktuálne a správne. 

Spoločnosť MasterCard nezaručuje pravdivosť, platnosť, správnosť ani úplnosť platobných 

údajov, ktoré vo vašom mene prenáša.  

4. Používanie peňaženky MasterPass 

https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_Ref337663206


 

 

 

 

(a) Všeobecne. Keď kliknete na tlačidlo „Dokončiť objednávku“ (alebo podobné), ktoré je na 

internetovej stránke služby MasterPass alebo na stránke inej peňaženky spojenej so službou 

MasterPass, spoločnosť MasterCard pošle vaše vybrané platobné údaje obchodníkovi MasterPass. 

Keď obchodník MasterPass dostane vaše platobné údaje, postúpi transakciu na spracovanie. 

(b) Pripojenie so službou MasterPass. Služba MasterPass vám môže umožniť pripojiť vašu peňaženku 

MasterPass k niektorým obchodníkom, ktorých si zvolíte, a umožniť vám rýchlejšiu platbu dvomi 

spôsobmi. Jedna možnosť bude pri platení na webových stránkach alebo v aplikácii obchodníka 

MasterPass. Pri platení sa po kontrole a potvrdení údajov objednávky objaví obrazovka, ktorá vám 

ponúkne možnosť pripojiť peňaženku MasterPass k obchodníkovi MasterPass. Druhou 

možnosťou je pripojiť sa na internetových stránkach alebo v aplikácii obchodníka MasterPass 

kliknutím na tlačidlo „Spojiť pomocou MasterPass.” V tom prípade sa vám ponúkne možnosť 

schváliť pripojenie zvolenej peňaženky MasterPass ku konkrétnemu obchodníkovi MasterPass. 

Keď dôjde k pripojeniu vašej peňaženky k obchodníkovi MasterPass, kliknutím na tlačidlo „Kúpiť 

prostredníctvom MasterPass” na webových stránkach alebo v aplikácii tohto obchodníka sa vám 

zobrazia vaše príslušné platobné údaje a na dokončenie transakcie sa vám stačí prihlásiť do svojej 

peňaženky MasterPass.  

(c) Expresná pokladňa. Niektorí obchodníci MasterPass vám umožnia použiť „expresnú 

pokladňu,“ ktorá vám umožní vykonať platbu bez prihlásenia sa do peňaženky MasterPass, ak ste 

prihlásený na webových stránkach obchodníka MasterPass. Ak obchodník MasterPass umožňuje 

použitie expresnej pokladne, budete na to upozornení počas pripájania peňaženky a budete mať 

možnosť povoliť alebo odmietnuť pripojenie peňaženky MasterPass k expresnej pokladni. Ak 

povolíte expresnú pokladňu u obchodníka MasterPass a ste prihlásení na internetovej stránke alebo 

v aplikácii obchodníka, môžete dokončiť transakciu kliknutím na tlačidlo „Kúpiť prostredníctvom 

MasterPass” pri platení. Na stránke „Pripojenia“ v nastavení účtu vašej peňaženky MasterPass 

môžete od akéhokoľvek obchodníka MasterPass svoju peňaženku kedykoľvek odpojiť. 

 

(d) Transakcia s obchodníkom MasterPass. Každá transakcia, ktorú uskutočníte prostredníctvom 

peňaženky MasterPass predstavuje zmluvný vzťah priamo medzi vami a obchodníkom 

MasterPass, a všetky aspekty danej transakcie sa riadia podmienkami obchodníka MasterPass. 

Spoločnosť MasterCard sa nezúčastňuje na spracovaní vašej transakcie a, pokiaľ ide o transakciu, 

nemá žiadnu zodpovednosť voči vám ani voči obchodníkovi MasterPass. 

5. Používanie vašich platobných údajov 

(a) Vaše povinnosti. Máte výhradnú zodpovednosť za zabezpečenie toho, že využívanie služby 

MasterPass bude vyhovovať podmienkam, ktoré sa vzťahujú na vaše karty a zľavové čísla uložené 

vo vašej peňaženke MasterPass alebo používané prostredníctvom vašej peňaženky MasterPass. 

Zodpovedáte tiež za všetky sumy pripisované na ťarchu vašich kariet alebo zľavových čísel, ktoré 

vyplynú z transakcií uskutočnených s využitím vašich platobných údajov prenesených v rámci 

služby MasterPass a za všetky poplatky, ktoré môžu účtovať emitenti vašich kariet alebo 

zľavových čísel v spojitosti s takými transakciami. Nesiete tiež výhradnú zodpovednosť za 

priznanie a uhradenie všetkých prípadných daní vyplývajúcich z takýchto transakcií, pri ktorých 

boli použité vaše platobné údaje prenesené v rámci služby MasterPass, a v tomto ohľade ste 

povinný dodržiavať všetky príslušné daňové zákony. 



 

 

 

 

(b) MasterCard nie je emitentom karty. Spoločnosť MasterCard nie je bankou ani inštitúciou 

ponúkajúcou finančné služby, ako to definuje Ministerstvo financií Spojených štátov a neponúka 

tieto služby. Spoločnosť MasterCard nevydáva karty ani zľavové čísla žiadneho druhu. Akékoľvek 

otázky alebo otázky týkajúce sa niektorej z vašich kariet alebo zľavových čísel je nutné smerovať 

na banku alebo finančnú inštitúciu, ktorá vydala vašu kartu, prípadne na subjekt, ktorý poskytol 

zľavové čísla, a nie na spoločnosť MasterCard. SPOLOČNOSŤ MASTERCARD 

NEPOSKYTUJE ŽIADNE VYHLÁSENIE O TOM, ŽE VAŠE KARTY ALEBO ZĽAVOVÉ 

ČÍSLA SÚ PLATNÉ ALEBO BONITNÉ ALEBO ŽE STRANY, KTORÉ VAŠE KARTY 

ALEBO ZĽAVOVÉ ČÍSLA VYDALI, SCHVÁLIA ALEBO ZAPLATIA VAMI 

POŽADOVANÉ TRANSAKCIE. 

6. Riešenie problémov spojených s transakciami 

Ak máte akékoľvek obavy spojené s akoukoľvek transakciou vykonanou pomocou služby 

MasterPass, musíte sa spojiť s obchodníkom, s ktorým ste do transakcie vstúpili. Je možné, 

že v súvislosti s čiastkami za transakcie pripísanými na ťarchu vašej karty máte tiež isté 

práva a vzťahuje sa na vás istá ochrana podľa zmluvy s bankou alebo s finančnou 

inštitúciou, ktorá vydala vašu kartu, alebo podľa príslušného zákona. Pozrite sa do zmluvy 

s emitentom vašej karty, kde nájdete podrobnosti a príslušné zákony. 

7. Udelenie licencie 

(a) Licencia k službe MasterPass. Pri plnení týchto podmienok vám spoločnosť MasterCard udelí 

obmedzenú, nevýhradnú, odvolateľnú a neprenosnú licenciu a to presne v takej podobe, v akej je 

v momente udelenia, bez práva poskytnutia sublicencie, používať službu MasterPass výhradne na 

uchovávanie a prenášanie vašich platobných údajov obchodníkom MasterPass.  

(b) Licencia k mobilnej aplikácia. Pri plnení týchto podmienok vám spoločnosť MasterCard udelí 

obmedzenú, neexkluzívnu, neprenosnú, odvolateľnú licenciu bez práva na sublicenciu k mobilnej 

aplikácii stiahnutej priamo zo stránok služby MasterPass alebo z oficiálneho obchodu (napríklad 

Apple Store alebo Google Play), a to výhradne vo formáte objektového súboru, na vaše osobné 

použitie na zákonné účely, na jednom kompatibilnom mobilnom zariadení, ktoré vlastníte alebo 

ovládate, a na prístup k vašej peňaženke MasterPass a na jej používanie v súlade s týmito 

podmienkami. Mobilnú aplikáciu nesmiete reprodukovať, distribuovať, verejne ukazovať ani 

verejne predvádzať. Mobilnú aplikáciu nesmiete používať na iný cieľ než na ten, na ktorý je 

mobilná aplikácia výslovne určená. Pojem mobilná aplikácia tak, ako je používaný v týchto 

podmienkach, zahŕňa všetky aktualizácie alebo modifikácie mobilnej aplikácie, ktoré vám 

spoločnosť MasterCard dáva k dispozícii (ak nie je poskytovaná na základe osobitných 

podmienok). Ak je podľa platných právnych predpisov používanie mobilnej aplikácie zakázané, 

nesmiete ju používať. 

(c) Zakázané postupy. Službu MasterPass nesmiete používať na žiadny iný účel a nesmiete: 

(i) dekompilovať, spätne dešifrovať alebo inak dosiahnuť prístup alebo skúšať dosiahnuť prístup k 

zdrojovému kódu mobilnej aplikácie alebo inak podnikať iné kroky vo vzťahu k službe 

MasterPass, alebo akokoľvek meniť mobilnú aplikáciu alebo MasterPass alebo sa o to pokúšať (s 



 

 

 

 

výnimkou prípadov, kedy podľa platných právnych predpisov nie je vyššie uvedený zákaz 

prípustný); 

(ii) získať prístup k službám alebo systémom spoločnosti MasterCard či MasterPass alebo ich 

využívať iným spôsobom, než aký je povolený v týchto podmienkach alebo poškodzovať, 

narušovať alebo brániť vo fungovaní služieb alebo systémov MasterCard; 

(iii) použiť službu MasterPass v súvislosti s podvodným a nezákonným úkonom, transakciou alebo 

obchodnou činnosťou, ktoré spoločnosť MasterCard stanoví podľa svojho uváženia; 

(iv) vykonať registráciu k peňaženke MasterPass automatizovaným spôsobom alebo pod falošnou či 

podvodnou zámienkou; 

(v) rušiť, obísť alebo upraviť akýkoľvek bezpečnostný mechanizmus používaný spoločnosťou 

MasterCard alebo v jej mene, vrátane bezpečnostného mechanizmu v mobilnej aplikácii; 

(vi) na prístup k službe MasterPass použiť alebo aktivovať akýkoľvek automatizovaný systém, vrátane 

„robotov,” „pavúkov” alebo „offline čítačiek;” 

(vii) vystupovať ako sprostredkovateľ alebo agregátor platieb, či už vo vlastnom mene alebo v mene 

ľubovoľnej tretej strany vrátane takého vystupovania v spojitosti s nakladaním s prostriedkami 

ľubovoľnej tretej strany, so spracovaním takých prostriedkov alebo s ich prevodom; 

(viii) prenajať prístup k službe MasterPass akejkoľvek osobe, obchodovať s týmto prístupom, predať ho 

raz alebo opakovane alebo zaň akejkoľvek strane účtovať akékoľvek poplatky; 

(ix) prenášať akékoľvek vírusy, červy, chyby, trójske kone ani akékoľvek programy deštruktívnej 

povahy; alebo 

(x) pokúšať sa o niektorý z vyššie uvedených krokov alebo pomáhať alebo dovoliť akejkoľvek inej 

strane, aby tak urobila. 

(d) Dodržiavanie zákona. Ste povinný dodržiavať všetky príslušné medzinárodné a miestne zákony, 

pravidlá, predpisy, smernice a vládne nariadenia, ktoré sa vzťahujú na používanie služby 

MasterPass. Spoločnosť MasterCard môže podľa svojho uváženia prijať alebo odmietnuť vašu 

žiadosť o registráciu peňaženky MasterPass a je oprávnená kedykoľvek a z akéhokoľvek dôvodu 

zablokovať alebo inak obmedziť prístup k vašej peňaženke MasterPass alebo k akýmkoľvek 

platobným údajom v rámci vašej peňaženky MasterPass, a to z akéhokoľvek dôvodu alebo bez 

udania dôvodu, najmä v prípade, keď má spoločnosť MasterCard na výskyt podvodného alebo 

nezákonného, neoprávneného alebo nevhodného konania podozrenie. 

8. Textové správy, lokalizované informácie a používanie mobilných aplikácií 

(a) Textové správy. Ak máte mobilného operátora, ktorý podporuje textové správy služby MasterPass, 

môžete pri registrácii peňaženky MasterPass zvoliť, či budete prijímať rôzne oznámenia v podobe 

textových správ zasielaných do mobilného telefónu. Ak zvolíte túto možnosť, dávate svoj 

výslovný súhlas so zasielaním týchto textových správ. Budú sa naň vzťahovať vaše štandardné 

sadzby za správy, hovory a prenos dát. Počet správ, ktoré budete dostávať každý mesiac sa bude 



 

 

 

 

meniť v závislosti od počtu transakcií, ktoré urobíte a od preferencií, ktoré si zvolíte pri registrácii. 

Svoje preferencie môžete zmeniť kedykoľvek tak, že sa prihlásite k svojej peňaženke MasterPass 

a upravíte svoje preferencie v nastavení svojho účtu. 

(b) Oneskorené doručenie správ. Ak je váš mobilný telefón vypnutý, mimo dosahu alebo je vystavený 

radu ďalších okolností, nemusíte dostať všetky správy alebo správy môžu meškať. Bunkové a iné 

bezdrôtové prenosové služby a siete nie sú zo svojej podstaty zaistené a dochádza pri nich k 

výpadkom, slabému alebo prerušenému signálu a ďalším poruchám, nad ktorými nemá spoločnosť 

MasterCard žiadnu kontrolu. SPOLOČNOSŤ MASTERCARD NEPREBERÁ ŽIADNU 

ZODPOVEDNOSŤ ZA AKÉKOĽVEK ONESKORENÉ DORUČENIE ALEBO 

NEDORUČENIE TEXTOVÝCH SPRÁV ALEBO INÝCH MOBILNÝM TELEFÓNOM 

DORUČOVANÝCH INFORMÁCIÍ ALEBO ZA AKÉKOĽVEK NARUŠENIA BEZPEČNOSTI 

V SÚVISLOSTI S ČÍMKOĽVEK, ČO BOLO UVEDENÉ VYŠŠIE.  

(c) Prenosové poplatky. Nesiete zodpovednosť za úhradu akýchkoľvek poplatkov a pokút účtovaných 

vaším poskytovateľom telekomunikačných služieb alebo akoukoľvek inou treťou stranou v 

súvislosti s používaním služby MasterPass na vašom mobilnom zariadení. 

9. Zmeny služby MasterPass  

(a) Poplatky a platby. Aj keď spoločnosť MasterCard v súčasnej dobe poskytuje službu MasterPass 

zadarmo, môže spoločnosť MasterCard kedykoľvek na základe svojho vlastného uváženia službu 

MasterPass (alebo akékoľvek ďalšie prvky a funkcie) v budúcnosti spoplatniť. O takýchto 

budúcich poplatkoch vás upozorní vopred v rozsahu požadovanom podľa platných zákonov. 

Spoločnosť MasterCard smie kedykoľvek prerušiť, upraviť alebo zmeniť poskytovanie služby 

MasterPass a služieb a systémov spoločnosti MasterCard a o takomto prerušení, úpravách alebo 

zmenách vás vopred v rozsahu požadovanom podľa platných zákonov upozorní. V prípade 

vykonania takýchto zmien môže byť pre ďalšie používanie služby MasterPass nevyhnutné, aby ste 

aktualizovali svoje platobné údaje alebo iné informácie spojené s vašou peňaženkou MasterPass. 

Spoločnosť MasterCard nebude mať voči vám v spojitosti s akýmikoľvek úpravami alebo 

zmenami, ktoré vykoná v službe MasterPass alebo v ďalších svojich službách či systémoch, žiadnu 

zodpovednosť ani povinnosť. 

(b) Zmena podmienok používania. Spoločnosť MasterCard smie kedykoľvek tieto podmienky 

priebežne meniť alebo uverejniť ďalšie informácie a oznámenia týkajúce sa služby MasterPass, a 

to tak, že ich zverejní na stránke venovanej službe MasterPass alebo v mobilnej aplikácii, doručí 

vám ich prostredníctvom služby MasterPass alebo vám ich zašle emailom na adresu uvedenú 

k vašej peňaženke MasterPass. Ak právne predpisy nestanovujú inak, budú sa tieto informácie a 

oznámenia považovať za doručené do 24 hodín od chvíle, keď ich spoločnosť MasterCard zverejní, 

doručí alebo odošle e-mailom. Ak nebudete s týmito úpravami podmienok služby MasterPass 

alebo s iným zverejnením či oznámením týkajúcim sa služby MasterPass súhlasiť, jediným 

riešením bude ukončiť používanie služby MasterPass a zrušiť účet. Ak budete v používaní služby 

MasterPass pokračovať aj po dátume účinnosti úprav, bude to znamenať, že s úpravami služby 

súhlasíte. 

10. Spätná väzba 



 

 

 

 

Spoločnosť MasterCard vás môže priebežne v súvislosti so službou MasterPass alebo s 

inými svojimi produktmi alebo službami žiadať o spätnú väzbu, názor, vyjadrenie alebo 

nápad (alebo ich môžete vy sami spoločnosti MasterCard poskytnúť) (spoločne ďalej len 

„spätná väzba“), avšak povinnosť poskytovať spätnú väzbu nemáte. Súhlasíte s tým, že 

spoločnosť MasterCard smie použiť celú spätnú väzbu, ktorú poskytnete, na ľubovoľné 

účely, bez toho, že by jej tým vznikla akákoľvek povinnosť, a bez toho, že by jej vo vzťahu 

k vám vznikla povinnosť dôvernosti, priznania autorstva, kompenzácie alebo iná povinnosť 

vám skladať účty. 

11. Vlastníctvo a práva 

Pre vzťah medzi vami a spoločnosťou MasterCard platí, že spoločnosť MasterCard vlastní 

a ponecháva si všetky práva, nároky a podiely, vrátane, okrem iného, všetkých práv 

duševného vlastníctva, súvisiace (a) so službou MasterPass, vrátane peňaženky 

MasterPass; (b) s mobilnou aplikáciou a (c) so systémami a službami spoločnosti 

MasterCard (spoločne ďalej len „majetok spoločnosti MasterCard”). Spoločnosť 

MasterCard, osoby, ktoré jej poskytli licencie, alebo externí partneri vlastnia a ponechávajú 

si všetky práva, nároky a podiely týkajúce sa všetkých názvov, obchodných názvov, 

ochranných známok, služobných značiek, sloganov, log, názvov domén alebo ďalších 

označení spoločnosti MasterCard, osôb, ktoré jej poskytli licencie, alebo externých 

partnerov, ktoré sú používané v spojitosti so službou MasterPass, vrátane názvov 

„MasterPass“, „peňaženka MasterPass“, „peňaženka spojená so službou MasterPass“, 

„MasterPass Online“, loga tlačidla na platbu prostredníctvom MasterPass (MasterPass 

Checkout Button) a „platobných služieb MasterPass (MasterPass Checkout Services)“ 

(ďalej len „ochranné známky“). Bez predchádzajúceho písomného súhlasu vlastníka 

danej ochrannej známky nesmiete žiadnym spôsobom použiť žiadnu ochrannú známku. 

Spoločnosť MasterCard si vyhradzuje všetky práva k majetku spoločnosti MasterCard a k 

ochranným známkam, ktoré vám nie sú výslovne udelené v týchto podmienkach. 

12. Produkty a služby ponúkané obchodníkmi MasterPass  

Na všetky nákupy produktov a služieb, ktoré ponúkajú obchodníci MasterPass, 

uskutočnené prostredníctvom služby MasterPass sa vzťahujú špecifické podmienky 

konkrétneho obchodníka MasterPass, ktoré sú uvedené v kompletnom popise príslušného 

výrobku alebo služby, a všetky tieto nákupy predstavujú zmluvný vzťah priamo medzi 

vami a daným obchodníkom MasterPass. Skutočnosť, že sú výrobky alebo služby 

obchodníka MasterPass súčasťou akéhokoľvek výrobku, služby alebo technológie, ktoré 

umožňujú alebo vyžadujú platbu pomocou peňaženky MasterPass, neznamená, že 

spoločnosť MasterCard poskytuje akýkoľvek súhlas s týmito produktmi alebo službami, 

alebo že tieto produkty alebo služby, prípadne obchodníka MasterPass, ktorý ich ponúka, 

odporúča alebo za ne ručí. 

13. Internetové stránky tretích strán 

Služba MasterPass môže obsahovať obsah tretích strán, odkazy na stránky tretích strán 

alebo vyskakovacie okná, ktoré sú prezentované tretími stranami alebo v mene tretích 

strán, ktoré sú úplne nezávislé od služby MasterPass a ktoré spoločnosť MasterCard 



 

 

 

 

nevlastní ani nekontroluje (ďalej len „webové stránky tretích strán”). Odkazy na webové 

stránky tretích strán sú uvádzané a vyskakovacie okná zobrazované tretími stranami alebo 

v ich mene výhradne pre potreby používateľov a nepredstavujú žiaden súhlas, odporúčania 

alebo záruky zo strany spoločnosti MasterCard. Spoločnosť MasterCard navyše 

nezodpovedá za obsah, bezpečnosť, fungovanie alebo používanie žiadnych webových 

stránok tretích strán ani za produkty alebo služby, ktoré môžu byť ich prostredníctvom 

ponúkané alebo získané, ani za správnosť, úplnosť či hodnovernosť akýchkoľvek 

informácií získaných z webovej stránky tretej strany. Keď kliknete na odkaz alebo na 

vyskakovacie okno smerujúce na stránku tretej strany, opustíte služby, nad ktorými má 

kontrolu spoločnosť MasterCard. Žiadne osobné informácie, ktoré poskytnete potom, čo 

opustíte službu MasterPass, nie sú zhromažďované ani kontrolované spoločnosťou 

MasterCard a vzťahujú sa na ne pravidlá ochrany osobných údajov a podmienky 

používania, ktoré platia pre stránky tretej strany. Než poskytnete informácie na stránkach 

tretej strany, ste povinný oboznámiť sa s týmito pravidlami, a tieto informácie poskytujete 

na vlastné riziko. S VÝNIMKOU PRÍPADOV, KEDY NASLEDUJÚCU VÝNIMKU 

PLATNÉ PRÁVNE PREDPISY NEPRIPÚŠŤAJÚ, VÝSLOVNE ZBAVUJETE 

SPOLOČNOSŤ MASTERCARD ZODPOVEDNOSTI ZA VŠETKY STRATY, ŠKODY 

ALEBO OSTATNÉ ZÁVÄZKY, KTORÉ VÁM VZNIKNÚ V DÔSLEDKU TOHO, ŽE 

NAVŠTÍVITE ALEBO POUŽIJETE AKÉKOĽVEK STRÁNKY TRETEJ STRANY. AK 

MÁTE TRVALÝ POBYT V ŠTÁTE KALIFORNIA, UPÚŠŤATE OD §1542 

OBČIANSKEHO ZÁKONNÍKA KALIFORNIE, KTORÝ ZNIE NASLEDOVNE: 

„VŠEOBECNÉ ODPUSTENIE DLHU SA NEVZŤAHUJE NA NÁROKY, KTORÉ NIE 

SÚ VERITEĽOVI ZNÁME ALEBO O EXISTENCII KTORÝCH VO SVOJ PROSPECH 

V ČASE ODPUSTENIA DLHU NETUŠÍ, A KTORÉ KEBY MU BOLI ZNÁME, TAK 

BY ZNAČNE OVPLYVNILI JEHO VYROVNANIE SA S DLŽNÍKOM.” 

 

 

14. Ochrana súkromia 

Spoločnosť MasterCard si plne uvedomuje, aké dôležité je rešpektovať vaše súkromie. 

Pravidlá ochrany osobných údajov stanovujú, ako spoločnosť MasterCard zhromažďuje, 

používa, zdieľa a chráni vaše osobné údaje, ktoré sú spojené so službou MasterPass, a 

vysvetľujú, aké možnosti a práva prístupu máte v súvislosti s týmito osobnými údajmi.  

15. Vaše vyhlásenia 

Týmto vyhlasujete, že a) informácie, ktoré poskytnete spoločnosti MasterCard v súvislosti 

so založením peňaženky MasterPass a s používaním služby MasterPass, sú pravdivé a 

správne a že budete vždy dbať na ich presnosť a aktuálnosť a že b) budete dodržiavať tieto 

podmienky a všetky príslušné miestne a medzinárodné zákony, pravidlá a predpisy v 

súvislosti s používaním MasterPass. 

16. Odškodnenie 



 

 

 

 

S výnimkou prípadov, kedy nasledovné odškodnenie platné právne predpisy nepripúšťajú, 

sa zaväzujete k tomu, že spoločnosť MasterCard a jej obchodných partnerov, ako aj 

vedúcich pracovníkov, členov predstavenstva, zamestnancov, zástupcov a pridružené 

podniky spoločnosti MasterCard (ďalej len „odškodnené strany”) odškodníte za všetky 

prípadné nároky, záväzky, škody (priame i následné), straty, pokuty a výdavky (vrátane 

poplatkov za právne služby a ďalších poplatkov a nákladov spojených s vyšetrovaním), 

ktoré vzniknú v dôsledku a) toho, že ste použili službu MasterPass; b) toho, že ste vy sami 

(alebo ktokoľvek iný, kto použil vašu peňaženku MasterPass) porušili tieto podmienky 

používania alebo príslušný zákon; c) vašej nedbanlivosti alebo úmyselného zavinenia 

alebo; (d) akéhokoľvek sporu medzi vami a treťou stranou, vrátane akéhokoľvek 

obchodníka MasterPass alebo finančných inštitúcií; alebo (d) vášho porušenia práv tretej 

strany, vrátane ľubovoľných práv duševného vlastníctva. 

17. Odmietnutie záruk 

(a) Všeobecné odmietnutie. SLUŽBY MASTERPASS SÚ POSKYTOVANÉ „AKO SÚ“, „TAK, 

AKO SÚ AKTUÁLNE K DISPOZÍCII“, A SO VŠETKÝMI NEDOSTATKAMI. 

ODŠKODNENÉ STRANY ODMIETAJÚ VŠETKY ZÁRUKY, VÝSLOVNÉ AJ 

IMPLIKOVANÉ, VRÁTANE VŠETKÝCH ZÁRUK TÝKAJÚCICH SA 

OBCHODOVATEĽNOSTI, KVALITY INFORMÁCIÍ, POKOJNÉHO UŽÍVANIA, 

NEPORUŠOVANIA PRÁV, NÁROKOV ALEBO VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL. 

SPOLOČNOSŤ MASTERCARD NEZARUČUJE, ŽE INFORMÁCIE OBSIAHNUTÉ V 

SLUŽBE MASTERPASS (VRÁTANE VŠETKÝCH INFORMÁCIÍ, KTORÉ SA TÝKAJÚ 

VÝROBKOV ALEBO SLUŽIEB OBCHODNÍKOV) ALEBO NA AKEJKOĽVEK STRÁNKE 

TRETEJ STRANY BUDÚ SPRÁVNE ČI ÚPLNÉ, ANI NEZARUČUJE, ŽE SLUŽBA 

MASTERPASS ALEBO STRÁNKA TRETEJ STRANY BUDE BEZCHYBNÁ, 

NENARUŠENÁ, BEZ SPYWARU, MALWARU, ADWARU, VÍRUSOV, ČERVOV A 

ĎALŠÍCH ŠKODLIVÝCH PRVKOV, ALEBO ŽE BUDE FUNGOVAŤ PRESNE PODĽA 

VAŠICH POŽIADAVIEK. SPOLOČNOSŤ MASTERCARD NEZARUČUJE, ŽE SLUŽBA 

MASTERPASS BUDE FUNGOVAŤ NA VAŠOM HARDVÉRI, S VAŠIMI OPERAČNÝMI 

SYSTÉMAMI ALEBO S AKÝMKOĽVEK INÝM SOFTVÉROM NAINŠTALOVANÝM NA 

VAŠICH POČÍTAČOCH ALEBO MOBILNÝCH ZARIADENIACH. INFORMÁCIE, KTORÉ 

ZÍSKATE OD SPOLOČNOSTI MASTERCARD, NEBUDÚ PREDSTAVOVAŤ ŽIADNE 

ZÁRUKY. NESIETE VŠETKY RIZIKÁ SPOJENÉ S POUŽÍVANÍM SLUŽBY MASTERPASS. 

VY SAMI MÁTE VÝHRADNÚ ZODPOVEDNOSŤ ZA ROZHODNUTIE, ČI JE SLUŽBA 

MASTERPASS VHODNÁ A ADEKVÁTNA PRE VAŠE CIELE. 

(b) Odmietnutie týkajúce sa transakcií. BERIETE KONKRÉTNE NA VEDOMIE, ŽE 

SPOLOČNOSŤ MASTERCARD NEMÁ ŽIADNU KONTROLU NAD VAŠIMI 

TRANSAKCIAMI, KTORÉ SÚ REALIZOVANÉ VYUŽITÍM PLATOBNÝCH ÚDAJOV, 

KTORÉ BOLI PROSTREDNÍCTVOM SLUŽBY MASTERPASS PRENESENÉ VO VAŠOM 

MENE, A SPOLOČNOSŤ MASTERCARD NEMÔŽE ZARUČIŤ, ŽE BUDÚ USKUTOČNENÉ 

VŠETKY TRANSAKCIE ALEBO ŽE STRANA, KTORÁ VYDALA VAŠU KARTU ALEBO 

ZĽAVOVÉ ČÍSLA, SCHVÁLI VAMI VYKONÁVANÉ TRANSAKCIE. 



 

 

 

 

18. Obmedzenie zodpovednosti 

(a) Obmedzenie. BEZ OHĽADU NA TO, ČI AKÉKOĽVEK OPRAVNÉ PROSTRIEDKY 

UVEDENÉ V TÝCHTO PODMIENKACH POUŽÍVANIA NESPLNIA SVOJ ZÁKLADNÝ 

ALEBO INÝ ÚČEL, ODŠKODNENÉ STRANY NEMAJÚ VOČI VÁM ŽIADNU 

ZODPOVEDNOSŤ ZA ŽIADNE PRIAME, NEPRIAME, ZVLÁŠTNE, KÁRNE, 

EXEMPLÁRNE, NÁSLEDNÉ ANI ŽIADNE INÉ ŠKODY ĽUBOVOĽNÉHO DRUHU, 

VRÁTANE AKEJKOĽVEK OSOBNEJ UJMY, ŠKODY NA MAJETKU, STRATY 

MOŽNOSTI POUŽÍVANIA, OBCHODNÝCH STRÁT, EKONOMICKÝCH STRÁT, STRATY 

DÁT ALEBO UŠLÉHO ZISKU, BEZ OHĽADU NA FORMU ÚKONU (VRÁTANE 

ZMLUVNÉHO ÚKONU, NEDBALOSTI ALEBO INÝCH NEZÁKONNÝCH ÚKONOV), 

KTORÉ VZNIKNÚ V NADVÄZNOSTI NA A) TIETO PODMIENKY POUŽÍVANIA, B) 

SLUŽBU MASTERPASS VRÁTANE VÁŠHO POUŽITIA SLUŽBY MASTERPASS V 

KOMBINÁCII S AKOUKOĽVEK APLIKÁCIOU TRETEJ STRANY; C) PRÍPADNÝ 

VÝPADOK SPOJENÝ SO SLUŽBOU MASTERPASS, D) ĽUBOVOĽNÚ KARTU, ZĽAVOVÉ 

ČÍSLO ALEBO STRÁNKU TRETEJ STRANY E) ĽUBOVOĽNÝ PRODUKT ALEBO 

SLUŽBU ZÍSKANÉ PROSTREDNÍCTVOM TRANSAKCIE, KTORÁ BOLA 

USKUTOČNENÁ S VYUŽITÍM PLATOBNÝCH ÚDAJOV PRENESENÝCH SLUŽBOU 

MASTERPASS; F) ČINNOSŤ ALEBO NEČINNOSŤ OBCHODNÍKA MASTERPASS G) 

VAŠE POUŽITIE VÁŠHO MOBILNÉHO ZARIADENIA, VRÁTANE NEDOSTATOČNEJ 

POZORNOSTI VENOVANEJ VÁŠMU OKOLIU V DÔSLEDKU TAKÉHO POUŽITIA 

ALEBO H) NEOPRÁVNENÉ PRENIKNUTIE ĽUBOVOLNEJ OSOBY K SLUŽBÁM A 

SYSTÉMOM SPOLOČNOSTI MASTERCARD VRÁTANE OSOBNÝCH ÚDAJOV, A TO AJ 

V PRÍPADE, ŽE KTORÁKOĽVEK Z ODŠKODNENÝCH STRÁN BOLA UPOZORNENÁ NA 

MOŽNOSŤ TAKÝCHTO ŠKÔD. VZDÁVATE SA VŠETKÝCH NÁROKOV, ČI UŽ 

AKTUÁLNE ZNÁMYCH ALEBO ZISTENÝCH V BUDÚCNOSTI, KTORÉ BY STE MOHLI 

VZNIESŤ VOČI ODŠKODNENÝM STRANÁM A KTORÉ BY MOHLI VZNIKNÚŤ V 

DÔSLEDKU TOHO, ŽE STE POUŽILI SLUŽBU MASTERPASS, SVOJE MOBILNÉ 

ZARIADENIE ALEBO V DÔSLEDKU TÝCHTO PODMIENOK POUŽÍVANIA. BEZ TOHO, 

ABY TÝM BOLO DOTKNUTÉ VYŠŠIE UVEDENÉ, NIE JE SPOLOČNOSŤ MASTERCARD 

ZODPOVEDNÁ ZA ŽIADNE CHYBY V AKÝCHKOĽVEK ZĽAVOVÝCH ČÍSLACH, 

POPISOCH VÝROBKOV ALEBO SLUŽIEB, KTORÉ PONÚKAJÚ OBCHODNÍCI 

MASTERPASS, ANI ZA ŽIADNE POPLATKY ČI POKUTY MOBILNÝCH OPERÁTOROV, 

POPLATKY ALEBO SANKCIE SPOJENÉ S KARTOVÝM ÚČTOM, KTORÉ VÁM 

VZNIKNÚ V DÔSLEDKU TOHO, ŽE STE POUŽILI SLUŽBU MASTERPASS, VRÁTANE 

VŠETKÝCH POPLATKOV A SANKCIÍ, KTORÉ MÔŽU VZNIKNÚŤ V SÚVISLOSTI SO 

ZRUŠENÍM TRANSAKCIÍ. 

(b) Limit zodpovednosti. BEZ OHĽADU NA VYŠŠIE UVEDENÉ SKUTOČNOSTI PLATÍ, ŽE 

CELKOVÁ ZODPOVEDNOSŤ ODŠKODNENÝCH STRÁN VOČI VÁM ZA VŠETKY 

ŠKODY, STRATY A ÚKONY, ČI UŽ ZMLUVNÉ, NEZMLUVNÉ (VRÁTANE 

NEDBANLIVOSTI) ALEBO INÉ, NEPREKROČÍ ZA ŽIADNYCH OKOLNOSTÍ ČIASTKU 

STO DOLÁROV (100 USD). 

(c) Základný prvok. VYŠŠIE UVEDENÉ OBMEDZENIA A VÝNIMKY PLATIA V ROZSAHU, V 

AKOM TO VÝSLOVNE POVOĽUJÚ PRÍSLUŠNÉ ZÁKONY. V PRÁVNYCH 

PORIADKOCH, V KTORÝCH TO ZÁKONY NEPOVOĽUJÚ, SA CELÉ VYŠŠIE UVEDENÉ 



 

 

 

 

OBMEDZENIA ALEBO ICH ČASTI NA VÁS NEMUSIA VZŤAHOVAŤ A ROZSAH A 

DOBA PLATNOSTI ZÁRUK POSKYTOVANÝCH ODŠKODNENÝMI STRANAMI A 

ROZSAH ICH ZODPOVEDNOSTI SA BUDÚ ROVNAŤ MINIMU POVOLENÉMU TÝMTO 

PRÍSLUŠNÝM ZÁKONOM. 

19. Ukončenie platnosti 

(a) Trvanie a vypovedanie. Tieto podmienky používania sú účinné do chvíle, kedy bude ich platnosť 

ukončená spôsobom popísaným v bode 19. Spoločnosť MasterCard smie kedykoľvek prerušiť 

alebo ukončiť vaše používanie služby MasterPass, váš prístup k peňaženke MasterPass alebo váš 

prístup alebo používanie akýchkoľvek platobných údajov vo vašej peňaženke MasterPass, či už 

na to má alebo nemá dôvod, a bez predchádzajúceho upozornenia, ak sa spoločnosť MasterCard 

domnieva, že i) vaše kontaktné údaje nie sú aktuálne alebo ak nereagujete na komunikáciu, ktorá 

je vám určená; ii) informácie, ktoré ste poskytli pri zakladaní peňaženky MasterPass, sú 

nepravdivé, nesprávne alebo neaktuálne alebo neúplné; iii) sa podieľate na nezákonnej činnosti; 

iv) ste porušili niektorú z týchto podmienok alebo v) je vaša peňaženka MasterPass neaktívna 

dlhšie ako 13 mesiacov. Vy smiete platnosť týchto podmienok v spojitosti so službou MasterPass 

vypovedať z ľubovoľného dôvodu alebo aj bez konkrétneho dôvodu, a to tak, že úplne prestanete 

používať MasterPass a mobilnú aplikáciu.  

(b) Účinok ukončenia platnosti. V momente ukončenia platnosti týchto podmienok z ľubovoľného 

dôvodu zanikajú s okamžitou platnosťou práva a licencie, ktoré vám boli udelené v súvislosti so 

službou MasterPass, a musíte ihneď prestať používať službu MasterPass. Podmienky a záruky 

obsiahnuté v týchto podmienkach, ktoré majú vzhľadom na svoju povahu a kontext zostať v 

platnosti aj po ukončení platnosti týchto podmienok, vrátane bodu 5 (Používanie vašich platobných 

údajov), bodu 6 (Riešenie problémov spojených s transakciami), bodu 10 (Spätná väzba), bodu 11 

(Vlastníctvo a práva), bodu 13 (Internetové stránky tretích strán), bodu 14 (Ochrana osobných 

údajov), bodu 15 (Vaše záruky), bodu 16 (Odškodnenie), bodu 17 (Odmietnutie záruk), bodu 18 

(Obmedzenie zodpovednosti), bodu 19 (Ukončenie platnosti), bodu 20 (Vládne obmedzenia 

USA), bodu 26 (Rozhodné právo), bodu 27 (Riešenie sporov a rozhodcovské konanie) a bodu 30 

(Postúpenie práv). Spoločnosť MasterCard nemá voči vám žiadnu zodpovednosť za žiadne škody, 

stratený zisk alebo iné nároky, ktoré vzniknú v dôsledku ukončenia alebo prerušenia vášho 

používania služby MasterPass.  

20. Vládne obmedzenia USA 

Pokiaľ ide o používanie služby MasterPass federálnou vládou Spojených štátov 

amerických a v jej mene, práva k technickým údajom a softvérové práva súvisiace so 

službou MasterPass poskytované spoločnosťou MasterCard zahŕňajú len tie práva a 

licencie poskytnuté v súlade s týmito podmienkami a sú poskytované v súlade s FAR 

12.211 (technické údaje) a FAR 12.212 (softvér) a, pre transakcie ministerstva obrany, 

DFAR 252.227-7015 (technické údaje - komerčné položky) a DFAR 227.7202 (komerčný 

počítačový softvér alebo počítačová softvérová dokumentácia). 

21. Zákaznícka podpora 



 

 

 

 

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa používania služby MasterPass alebo problémy s jej 

používaním, navštívte „Podporu“ na stránke služby MasterPass.  

22. Oznámenia 

Ak spoločnosť MasterCard v spojitosti so službou MasterPass neurčí inak, musia byť 

všetky vaše oznámenia, ktoré máte podľa týchto podmienok predložiť, odoslané na adresu, 

ktorú spoločnosť MasterCard podľa vlastného uváženia môže priebežne oznámiť. 

Súhlasíte s tým, že budete od nás dostávať určité elektronické oznámenia, ako je ďalej 

popísané v našich zásadách ochrany osobných údajov. Prečítajte si naše oznámenie 

ochrany osobných údajov, aby ste sa dozvedeli viac o našich postupoch pri elektronickej 

komunikácii. Súhlasíte s tým, že akékoľvek oznámenia, dohody, zverejnenia alebo iné 

oznámenia, ktoré vám zašleme v elektronickej podobe budú spĺňať všetky zákonné 

požiadavky týkajúce sa komunikácie, vrátane toho, že táto komunikácia bude v písomnej 

podobe. 

23. Úplná dohoda 

Tieto podmienky predstavujú úplnú dohodu medzi vami a spoločnosťou MasterCard vo 

vzťahu k predmetu týchto podmienok. 

24. Vzťah medzi stranami 

Tieto podmienky nezakladajú spoločný podnik, spoluvlastníctvo, partnerský vzťah ani 

sprostredkovateľský vzťah medzi vami a spoločnosťou MasterCard, ani nemajú byť 

interpretované ako podmienky zakladajúce taký spoločný podnik, spoluvlastníctvo, 

partnerský alebo sprostredkovateľský vzťah. 

25. Oprávnené externé osoby spoločnosti MasterCard 

Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že všetky pridružené a dcérske podniky spoločnosti 

MasterCard sú podľa týchto podmienok oprávnenými externými osobami a že pridružené 

a dcérske podniky spoločnosti MasterCard sú oprávnené priamo vyžadovať dodržiavanie 

akýchkoľvek ustanovení týchto podmienok a vychádzať z akýchkoľvek ustanovení, z 

ktorých im plynú výhody alebo na základe ktorých im vznikajú práva, ktoré môžu tieto 

oprávnené externé osoby uplatniť v svoj prospech. 

 

26. Rozhodné právo 

Tieto podmienky používania sa riadia zákonmi Slovenskej republiky. Ak je súdny proces 

alebo súdne konanie podľa týchto podmienok prípustné, tak vy a spoločnosť MasterCard 

súhlasíte a na účely vedenia akéhokoľvek sporu sa podriaďujete osobnej a výlučnej 

príslušnosti súdov Slovenskej republiky. Súhlasíte s tým, že bez ohľadu na existenciu 

akejkoľvek právnej normy alebo zákona, ktorý by stanovoval inak, musíte akékoľvek 

prípadné nároky alebo dôvody žaloby, ktoré môžu vyplynúť z týchto podmienok alebo sa 

ich môžu týkať, vzniesť a uplatniť do jedného (1) roka od vzniku takýchto nárokov alebo 



 

 

 

 

dôvodov žaloby. Vaše práva ako spotrebiteľa (tak, ako je tento pojem definovaný v 

príslušných miestnych právnych predpisoch) ostávajú týmto článkom nedotknuté.  

27. Riešenie sporov a rozhodcovské konanie  

(a) Všeobecne. V záujme čo najvýhodnejšieho a najhospodárnejšieho riešenia sporov medzi vami a 

spoločnosťou MasterCard ste sa vy a spoločnosť MasterCard dohodli, že každý spor, ktorý vznikne 

v súvislosti s týmito podmienkami, bude urovnaný záväzným rozhodcovským konaním. 

Rozhodcovské konanie je menej formálne než súdny spor. Pri rozhodcovskom konaní sa využíva 

nestranný rozhodca namiesto sudcu alebo poroty, zisťovanie môže byť obmedzenejšie než na súde 

a môže podliehať veľmi obmedzenému preskúmaniu zo strany súdov. Rozhodcovia môžu 

rozhodnúť o rovnakej náhrade škody a nápravných opatreniach ako súd. Táto dohoda urovnávať 

spory rozhodcovským konaním sa týka všetkých nárokov vyplývajúcich alebo súvisiacich s 

akýmkoľvek aspektom týchto podmienok, či už na základe zmluvy, úmyselného porušenia práva, 

stanov, podvodu, uvedenia do omylu alebo inej právnej teórie, a to bez ohľadu na to, či nárok 

vznikol v priebehu alebo po ukončení platnosti týchto podmienok. 

(b) Výnimky. Bez ohľadu na ustanovenia v bode 27(a), nič v týchto podmienkach sa nebude považovať 

za upustenie od práva ktorejkoľvek zo strán, ani za vylúčenie ani iné obmedzenie práva 

ktorejkoľvek zo strán (i) podať individuálnu žalobu v súdnych sporoch týkajúcich sa malých 

pohľadávok; (ii) domáhať sa donucovacích opatrení prostredníctvom platného federálneho, 

štátneho alebo miestneho orgánu, ak sú tieto kroky dostupné; (iii) domáhať sa súdneho príkazu na 

nápravu, (iv) podať žalobu týkajúcu sa porušenia práv duševného vlastníctva alebo (v) podať 

žalobu, ak je toto právo zaručené obom zmluvným stranám príslušnými miestnymi právnymi 

predpismi.  

(c) Rozhodca. Akékoľvek rozhodcovské konanie medzi vami a spoločnosťou MasterCard bude 

prebiehať na základe federálneho zákona o rozhodcovskom konaní a bude sa riadiť Postupmi pre 

riešenie obchodných sporov a Ďalšími postupmi pre spory týkajúce sa spotrebiteľov (spoločne 

ďalej len „Pravidlá AAA”) Americkej rozhodcovskej asociácie (ďalej len „AAA”), v znení týchto 

podmienok, a bude ho spravovať AAA. Pravidlá AAA a formuláre žiadosti o rozhodcovské 

konanie sú k dispozícii na internetovej adrese www.adr.org. Je tiež možné sa obrátiť na AAA na 

čísle 1-800-778-7879 alebo na spoločnosť MasterCard. 

(d) Oznámenie a postup. Strana, ktorá má v úmysle žiadať o rozhodcovské konanie, musí najprv 

poslať písomné oznámenie o spore druhej strane doporučeným listom alebo kuriérom Federal 

Express (kde sa vyžaduje podpis) alebo v prípade, že táto druhá strana neuviedla aktuálnu 

doručovaciu adresu, aj elektronickou poštou (ďalej len „oznámenie”). Adresa spoločnosti 

MasterCard pre doručenie oznámenia je: MasterCard International Incorporated, 2000 Purchase 

Street, Purchase, NY 10577. V oznámení je nutné: (i) uviesť povahu a dôvod žaloby alebo sporu; 

a (ii) uviesť konkrétny žalobný návrh („požiadavka”). Zmluvné strany sa budú v dobrej viere 

usilovať urovnať spor priamo, ale ak sa im nepodarí dosiahnuť dohodu do 30 dní po doručení 

oznámenia, môžete vy alebo spoločnosť MasterCard zahájiť rozhodcovské konanie. Počas 

rozhodcovského konania nesmie byť rozhodca informovaný o finančnej stránke akéhokoľvek 

návrhu na vyrovnanie sporu z vašej strany alebo zo strany spoločnosti MasterCard až do času, kým 

nevydá konečné rozhodnutie a nezverejní nález, ak táto situácia nastane. V prípade, že spor bude 

v rozhodcovskom konaní rozhodnutý s konečnou platnosťou vo váš prospech, musí spoločnosť 

http://www.adr.org/


 

 

 

 

MasterCard zaplatiť (A) sumu podľa rozhodnutia rozhodcu, ak existuje; (B) poslednú napísanú 

sumu vyrovnania ponúkanú spoločnosťou MasterCard na vyrovnanie sporu pred vydaním 

rozhodnutia rozhodcu; alebo (C) $1,000 podľa toho, čo je vyššie. 

(e) Poplatky. Ak zahájite rozhodcovské konanie v súlade s týmito podmienkami, spoločnosť 

MasterCard vám uhradí poplatok za podanie žaloby, ak hodnota vášho nároku neprekračuje 10,000 

EUR; v takomto prípade sa o úhrade akýchkoľvek poplatkov rozhodne podľa pravidiel AAA. 

Akékoľvek arbitrážne vypočutia sa budú konať na dohodnutom mieste v Slovenskej republike, ale 

za predpokladu, že je žaloba na sumu maximálne 10 000 EUR, môžete si zvoliť, či rozhodcovské 

konanie bude prebiehať: (i) iba na základe dokumentov predložených rozhodcovi; (ii) 

prostredníctvom konania bez priamej účasti na základe telefonických rokovaní; alebo (iii) 

prostredníctvom osobného vypočutia tak, ako je stanovené v pravidlách AAA v okrese (alebo 

sídle) vašej fakturačnej adresy. Ak rozhodca zistí, že vec sama alebo žalobný návrh v požiadavke 

je bezdôvodný a že bol predložený s nesprávnym cieľom, potom sa platba všetkých poplatkov 

bude riadiť pravidlami AAA. V takom prípade súhlasíte, že uhradíte spoločnosti MasterCard 

všetky jej vzniknuté náklady, ktoré ste inak povinný uhradiť v súlade s pravidlami AAA. Bez 

ohľadu na spôsob, akým sa rozhodcovské konanie vykoná, rozhodca vydá odôvodnené písomné 

rozhodnutie dostatočne vysvetľujúce základné zistenia a závery, z ktorých vychádzajú rozhodnutia 

a rozsudok. Rozhodca môže prijať rozhodnutia a riešiť spory týkajúce sa platieb a náhrady 

poplatkov alebo nákladov kedykoľvek v priebehu konania a na žiadosť ktorejkoľvek strany podanú 

do 14 dní od rozhodnutia rozhodcu vo veci samej. 

(f) Zrieknutie sa skupinovej žaloby. VY A SPOLOČNOSŤ MASTERCARD SÚHLASÍTE S TÝM, 

ŽE KAŽDÁ STRANA MÔŽE PODAŤ ŽALOBU PROTI DRUHEJ STRANE LEN SAMA ZA 

SEBA AKO JEDNOTLIVEC, A NIE AKO ŽALOBCA ALEBO ANI ČLEN SPOLOČNEJ 

ŽALOBY V ŽIADNEJ ÚDAJNEJ SPOLOČNEJ ŽALOBE ČI ZÁSTUPNEJ ŽALOBE. Okrem 

toho, ak sa vy a spoločnosť MasterCard nedohodnete inak, rozhodca nemôže rozhodovať o žalobe 

viac ako jednej osoby ani inak predsedať žiadnej forme prejednávaní zástupnej alebo spoločnej 

žaloby. 

(g) Zmeny tohto ustanovenia o rozhodcovskom konaní. V prípade, že spoločnosť MasterCard v 

budúcnosti vykoná zmenu v tomto ustanovení o rozhodcovskom konaní inú ako zmenu adresy 

spoločnosti MasterCard pre posielanie oznámení, môžete odmietnuť takéto zmeny zaslaním 

písomného oznámenia do 30 dní odo dňa zmeny na adresu spoločnosti MasterCard pre posielanie 

oznámení. V tomto prípade bude váš účet v spoločnosti MasterCard okamžite zrušený a toto 

ustanovenie o rozhodcovskom konaní v znení, ktoré bolo platné bezprostredne pred zmenami, 

ktoré ste zamietli, ostane v platnosti. 

(h) Vykonateľnosť. Ak sa zistí, že bod 27(f) nie je vykonateľný alebo že nie je vykonateľný celý bod 

27, potom nebude platný celý bod 27 a v takom prípade strany súhlasia, že akékoľvek kroky, ktoré 

vyplývajú z týchto podmienok alebo sa na ne vzťahujú, sa budú riadiť podľa výlučnej jurisdikcie 

a miesta konania uvedenom v bode 26. 

28. Upustenie od práv; neplatnosť 

Neuplatnenie akéhokoľvek práva či ustanovenia týchto podmienok alebo akéhokoľvek 

práva podľa príslušných zákonov zo strany spoločnosti MasterCard alebo ich oneskorené 



 

 

 

 

uplatnenie nepredstavuje upustenie od možnosti uplatňovať tieto ustanovenia alebo tieto 

práva. Ak príslušný rozhodca alebo príslušný súd zistí, že je akékoľvek ustanovenie týchto 

podmienok neplatné, súhlasia strany s tým, že rozhodca alebo súd vezme do úvahy zámer 

strán premietnutý do takých ustanovení a že ostatné ustanovenia týchto podmienok zostanú 

v platnosti a v plnej účinnosti. 

29. Výklad 

Názvy kapitol v týchto podmienkach majú iba uľahčiť orientáciu a nemajú žiadny právny 

ani zmluvný účinok. Na účely týchto podmienok (a) sa budú slová ako „zahŕňa“, 

„zahŕňajú“ a „vrátane“ vnímať tak, že po nich nasledujú slová „bez obmedzenia;” (b) slová 

„ako“, „napríklad“ „napr.“ a všetky odvodené tvary týchto slov budú znamenať „ako 

príklad” a položky, ktoré budú nasledovať po týchto slovách, sa nebudú považovať za ich 

vyčerpávajúci zoznam; (c) slovo „alebo“ sa používa vo všeobecnom zmysle ako „a / alebo” 

a výrazy „alebo“, „akýkoľvek“ a „buď“ nemajú výlučný význam; a (d) jednotné číslo 

zahŕňa množné číslo a množné číslo zahŕňa jednotné číslo. Žiadna dvojznačnosť sa nebude 

vykladať v neprospech žiadnej strany na základe tvrdenia, že daná strana znenie 

vypracovala. 

 

 

30. Postúpenie práv 

Svoje práva či povinnosti podľa týchto podmienok nesmiete postúpiť ani previesť. 

Akékoľvek zamýšľané prevody či postúpenie práva alebo povinnosti, ktoré porušujú vyššie 

uvedený zákaz, budú neplatné. 

31. Vyššia moc 

Spoločnosť MasterCard nenesie zodpovednosť za žiadne omeškania pri plnení svojich 

povinností podľa týchto podmienok alebo za ich neplnenie, ku ktorému dôjde v dôsledku 

akejkoľvek príčiny, ktorá je mimo primeranú kontrolu spoločnosti vrátane, okrem iného, 

výpadkov telekomunikačných služieb alebo výpadkov v dodávke elektriny alebo havárií. 

  



 

 

 

 

MasterPass 

Oznámenie o ochrane osobných údajov 

Dátum účinnosti:  25. máj 2018  

Mastercard Europe SA a jej pridružené spoločnosti (spoločne „Mastercard“ a „my“ vo všetkých 

gramatických tvaroch) rešpektujú vaše súkromie.  

1. Osobné údaje, 

ktoré môžeme 

zhromažďovať 

 

2. Ako môžeme 

použiť vaše osobné údaje 

 

3. Ako poskytujeme 

vaše osobné údaje 

 

4. Vaše práva a 

voľby 

 

5. Ako ochraňujeme 

vaše osobné údaje 

 

6. Prevody údajov 

 

7. Funkcie a odkazy 

na iné webové stránky 

 

8. Aktualizácie 

tohto Oznámenia o ochrane 

osobných údajov 

 

 

 
Toto Oznámenie o ochrane osobných údajov sa 

vzťahuje na spracovanie osobných údajov, ktoré 

zhromažďujeme v súvislosti s produktom Masterpass. 

„Masterpass“ sa vzťahuje na mobilnú aplikáciu Masterpass, 

Masterpass Wallet a Masterpass Online (spoločne „služby 

Masterpass Wallet“), ako aj na webovú stránku 

Masterpass.com/#sk-sk/ a portál peňaženky Masterpass 

(spoločne „webové stránky Masterpass“). Toto Oznámenie o 

ochrane osobných údajov neupravuje zhromažďovanie a 

používanie vašich osobných údajov spoločnosťou Mastercard 

v súvislosti s inými programami alebo inými peňaženkami 

Mastercard odlišnými od peňaženky Masterpass alebo tretími 

stranami na iných webových stránkach s označením 

Mastercard od vydavateľov karty Mastercard (napríklad vaša 

banka) alebo obchodníkmi, alebo akékoľvek iné informácie 

alebo materiály, ktoré sa môžu odvolávať na Mastercard 

okrem Masterpass. 

Toto Oznámenie o ochrane osobných údajov sa 

vzťahuje na peňaženky Masterpass od spoločnosti Mastercard. 

Ak máte iný účet peňaženky Masterpass ako peňaženka 

Masterpass od spoločnosti Mastercard, zbieranie a spracovanie 

vašich osobných údajov prostredníctvom tejto peňaženky bude 

vysvetlené v oznámení o ochrane osobných údajov týkajúcom 

sa tejto peňaženky. Nezabudnite si preštudovať oznámenia 

o ochrane osobných údajov vášho obchodníka a finančných 

inštitúcií, aby ste pochopili, ako zhromažďujú a používajú vaše 

osobné údaje.  

Toto Oznámenie o ochrane osobných údajov opisuje 

typy zhromažďovaných osobných údajov v súvislosti 

s produktom Masterpass, účely, na ktoré zhromažďujeme 

osobné údaje, ostatné subjekty, ktorým ich môžeme 

poskytovať, a opatrenia, ktoré prijmeme na ochranu údajov. 

Ďalej vám povie o vašich právach a možnostiach týkajúcich sa 

vašich osobných údajov a ako sa s nami môžete spojiť, aby ste 

aktualizovali svoje kontaktné údaje alebo dostali odpovede, 

ktoré môžete mať v súvislosti s našimi postupmi ochrany 

osobných údajov. 

 

Vaša návšteva webových stránok Masterpass a vaša účasť v 

programe podliehajú tomuto Oznámeniu o ochrane osobných 

údajov, Upozorneniu o súboroch cookie a Zmluvným 



 

 

 

 

9. Ako sa s nami 

spojiť 

 

podmienkam pre používateľa služby Masterpass Wallet. 

Ďalšie informácie o praktických postupoch ochrany osobných 

údajov spoločnosti Mastercard nájdete v Globálnom oznámení 

o ochrane osobných údajov spoločnosti Mastercard na adrese 

https://www.mastercard.sk/sk-sk/Uvod.html.  

 

Prihlásením sa do služieb Masterpass Wallet vytvárate 

vzťah so spoločnosťou Mastercard. Spoločnosť Mastercard 

môže poskytovať služby Masterpass Wallet prostredníctvom 

svojich vzťahov s vašou finančnou inštitúciou. Služby 

Masterpass Wallet vám však ponúka iba spoločnosť 

Mastercard. 

 

 

1. Osobné údaje, ktoré môžeme zhromažďovať 

Na účely tohto Oznámenia o ochrane osobných údajov sa pod „osobnými údajmi“ rozumejú všetky 

informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej osoby. V súvislosti s programom 

Masterpass získavame osobné informácie týkajúce sa vás z rôznych zdrojov, ktoré sú opísané nižšie. 

V prípade potreby uvádzame, či a prečo je nutné, aby ste nám poskytli vaše osobné údaje, ako aj 

dôsledky, ak tak neurobíte. Ak však neposkytnete osobné údaje na požiadanie, nebudete mať možnosť 

využívať produkt Masterpass, ak sú potrebné na to, aby vám poskytli túto službu, alebo ak od nás právne 

predpisy vyžadujú ich zhromažďovanie. 

 

a. Osobné údaje, ktoré ste poskytli 

V súvislosti s produktom Masterpass Vás žiadame, aby ste poskytli určité osobné údaje, ako 

napríklad vaše meno, pohlavie, adresu bydliska, fakturačnú adresu, dodaciu adresu, telefónne číslo, e-

mailovú adresu, používateľské meno, heslo a informácie o platobnej karte. Tieto osobné údaje môžeme 

zhromaždiť pri registrácii, keď kliknete na tlačidlo „Masterpass“ u obchodníka alebo sa inak zaregistrujete 

alebo prihlásite do peňaženky Masterpass, vo formulároch žiadosti alebo prostredníctvom iných formulárov 

vrátane prirodzenej mobilnej aplikácie peňaženky Masterpass. V niektorých prípadoch môžeme získať aj 

číslo národného identifikačného dokladu, vaše odpovede na bezpečnostné otázky a informácie o 

vernostných kartách. 

  

https://www.mastercard.sk/sk-sk/Uvod.html


 

 

 

 

b. Osobné údaje poskytované zúčastnenými obchodníkmi v súvislosti s používaním služby 

Masterpass Wallet 

Od obchodníkov dostávame určité osobné údaje o vašich transakciách pomocou služby Masterpass 

Wallet, ako sú údaje o skladových jednotkách, opis položiek, množstvo, cena, medzisúčet a platobné karty 

zaregistrované v produkte Masterpass, názov obchodníka, mena, suma, dátum a čas objednávky a 

informácie o tom, či bola objednávka ukončená. Ak máte u obchodníka založený účet, môže nám tiež 

poskytnúť vašu dodaciu adresu. 

 

c. Osobné údaje poskytnuté vydavateľom vašej registrovanej platobnej karty alebo inou 

finančnou inštitúciou 

Keď zaregistrujete platobnú kartu s produktom Masterpass, môžeme odosielať informácie 

vydavateľovi tejto karty, aby overil platnosť karty, vašu totožnosť a vaše platobné údaje, a to za účelom, 

aby vaše platby boli bezpečnejšie. Tieto informácie môžu zahŕňať vaše meno, informácie o platobnej karte, 

fakturačnú adresu, informácie o vašom mobilnom zariadení a informácie o tom, ako ste zaregistrovali svoje 

platobné karty vo svojej peňaženke Masterpass Wallet. Na uľahčenie procesu 

validácie/overovania/tokenizácie môžeme spätne získať osobné údaje o vás od vydavateľa vašej platobnej 

karty. Okrem toho, keď uskutočňujete platby prostredníctvom tokenizovaných poverení prostredníctvom 

peňaženky Masterpass Wallet, obdržíme údaje o tokene a transakcii spätne od vydavateľa vašej platobnej 

karty. 

Okrem toho v niektorých prípadoch môžeme získať údaje o vás z vašej finančnej inštitúcie, aby 

sme sa uistili, že vytvoríte správnu peňaženku Masterpass Wallet. Vaša finančná inštitúcia nám napríklad 

môže poskytnúť vašu e-mailovú adresu alebo telefónne číslo v šifrovanej, chránenej forme. Ak kliknete na 

tlačidlo „Masterpass“ u obchodníka alebo sa inak zaregistrujete alebo prihlásite do peňaženky Masterpass, 

bude potrebné uviesť vaše e-mailové alebo telefónne číslo. Ak poskytnuté informácie zodpovedajú 

informáciám poskytnutým vašou finančnou inštitúciou, môžete byť presmerovaní na konkrétnu peňaženku 

Masterpass Wallet, ktorá sa týka tejto finančnej inštitúcie. Tieto informácie môžete použiť aj na vytvorenie 

peňaženky Masterpass Wallet. 

 

d. Osobné údaje získané z vašej interakcie s produktom Masterpass  

Pri používaní služby Masterpass Wallet alebo pri navštívení webových stránok Masterpass, stránok 

alebo iných digitálnych prostriedkov môžeme zhromažďovať určité informácie automatizovanými 

prostriedkami, ako sú napríklad súbory cookie, webové majáky a podobné technológie vrátane IP adresy, 

IP adresy mobilného zariadenia, jedinečného identifikátora mobilného zariadenia, MAC adresa, ID 

zariadenia, údaje o polohe, typ prehliadača a nastavenia údajov (napríklad rozlíšenie obrazovky, farebná 

hĺbka, nastavenia časového pásma, rozšírenie prehliadača a doplnky, písma atď.), operačný systém, adresy 

URL odkazujúcich sa stránok, informácie o vykonaných akciách alebo interakcii s našimi digitálnymi 

prostriedkami, dátumoch a časoch akcií a ďalších mobilných sledovacích prostriedkoch. „Cookie“ je 

textový súbor umiestnený na pevnom disku počítača webovým serverom. „Webový maják“, tiež známy 

ako internetová značka, pixlová značka alebo prázdny súbor GIF, slúži na prenos informácií naspäť na 

webový server. 

 

Tieto informácie používame na zlepšenie produktu Masterpass tým, že hodnotíme, koľko 

používateľov sa prihlasuje do služby alebo ju používa, aký obsah, produkty a funkcie našej služby zaujímajú 



 

 

 

 

našich návštevníkov, aké typy ponúkame našim zákazníkom a ako funguje naša služba z technického 

hľadiska, ako aj s cieľom zvýšiť bezpečnosť produktu Masterpass a chrániť voči podvodom a predchádzať 

im, predchádzať neoprávneným transakciám, vzniku iných nárokov a zodpovednosti za škody a riadiť 

vystavenie riziku a kvalitu franšízy. 

Údaje prehliadača 

My a naši poskytovatelia služieb môžeme automaticky zhromažďovať údaje z prehliadača z vášho 

zariadenia. Údaje prehliadača pozostávajú z informácií o nastaveniach v konfigurácii prehliadača, ktorý 

používate na prístup k službe Masterpass Wallet a webovým stránkam Masterpass. Môže to zahŕňať 

rozlíšenie obrazovky a farebnú hĺbku, nastavenia časového pásma, rozšírenia prehliadača a doplnky 

nainštalované v prehliadači a ich verzie, písma nainštalované v prehliadači, reťazec používateľského agenta 

a iné podobné údaje. Tieto údaje sa používajú na vytvorenie jedinečného „odtlačku“ prehliadača, ktorý sa 

používa na prístup na webové stránky Masterpass, aby si zapamätali voľby vykonané týmto prehliadačom 

a pomáhali predchádzať podvodom a zvyšovať bezpečnosť služieb Masterpass Wallet, webových stránok 

Masterpass a siete Mastercard. Používateľom našich služieb Masterpass Wallet môžeme ponúknuť 

možnosť, aby sa odhlásili zo zhromažďovania a zanechávania jedinečných „odtlačkov“ údajov prehliadača 

prostredníctvom nášho Nástroja na súhlas so súbormi cookie. 

Anonymizované údaje o transakcii pomocou produktu Masterpass  

My a naši poskytovatelia služieb môžeme automaticky zhromažďovať anonymizované údaje o 

transakciách, ktoré vykonáte pomocou vašej peňaženky Masterpass Wallet. Zhromaždené informácie 

obsahujú meno obchodníka a údaje o transakcii a čase jej uskutočnenia. Tieto informácie slúžia na zvýšenie 

bezpečnosti služby Masterpass Wallet, webových stránok Masterpass a siete Mastercard. 

Analýza tretej strany 

Adobe Omniture je webová analytická služba poskytovaná spoločnosťou Adobe Systems 

Incorporated („Adobe“) so sídlom v Spojených štátoch amerických. Spoločnosť Adobe Omniture používa 

súbory cookie na to, aby pomohla webovej stránke analyzovať, ako používatelia stránky používajú. 

Informácie generované súborom cookie o používaní webových stránok používateľmi budú vo všeobecnosti 

prevedené a uložené spoločnosťou Adobe na serveroch v Spojených štátoch amerických. Táto webová 

stránka aktivovala funkciu anonymizácie IP adresy tak, aby boli adresy používateľa v rámci Európskeho 

hospodárskeho priestoru skrátené servermi Adobe v Spojených štátoch amerických. Spoločnosť Adobe 

spracuje tieto informácie v našom mene na účely analýzy používania webových stránok používateľmi, 

zostavovania prehľadov o aktivitách na webových stránkach a poskytovania ďalších služieb súvisiacich s 

používaním webových stránok a internetu vo vzťahu k prevádzkovateľovi webových stránok. Spoločnosť 

Adobe nebude prepájať vašu IP adresu, ktorú prenesie váš prehliadač prostredníctvom služby Adobe 

Omniture, s inými údajmi uchovávanými spoločnosťou Adobe. 

Môžete odmietnuť používanie súborov cookie zvolením príslušných nastavení vo vašom 

prehliadači, uvedomte si však, že ak to urobíte, nebudete môcť využívať plnú funkčnosť webových stránok 

Masterpass. Ďalej sa môžete odhlásiť zo zberu vašich údajov (vrátane vašej IP adresy) vygenerovaných 

súborom cookie služby Adobe Omniture, ktoré súvisia s používaním webových stránok a spracovaním 

údajov spoločnosťou Adobe, stiahnutím a inštaláciou doplnku pre váš aktuálny webový prehliadač z 

nasledujúceho odkazu: http://www.adobe.com/sk/privacy/opt-out.html. 

Ďalší poskytovatelia analytických služieb, ktorí spravujú tieto služby, môžu tiež používať 

technológie ako súbory cookie a webové majáky, ktoré nám pomáhajú analyzovať, ako návštevníci 

používajú službu Masterpass. 

https://info.evidon.com/pub_info/14996?v=1&nt=2&nw=true
http://www.adobe.com/sk/privacy/opt-out.html


 

 

 

 

V aplikácii Masterpass Mobile môžete vypnúť webovú analýzu Adobe Omniture. Pravdepodobne 

budete mať možnosť zrušiť analýzu prostredníctvom ikony AdChoices na webových stránkach Masterpass. 

Pozrite si časť „Vaše práva a voľby“ v tomto Oznámení o ochrane osobných údajov, aby ste sa dozvedeli 

o možnosti odhlásenia sa alebo obmedzenia možnosť používania vášho správania pri prehliadaní internetu 

na účely reklamy založenej na správaní v priestore online. 

Webové majáky a sledovanie e-mailov 

Keď posielame e-maily ľuďom s účtom Masterpass Wallet, môžeme sledovať ich správanie, ako 

napríklad kto otvoril e-maily, a kto klikol na odkazy. Robíme to na hodnotenie funkčnosti našich e-mailov 

a na zlepšenie našich funkcií. Na tento účel do e-mailov, ktoré odosielame, vkladáme súbory GIF s jedným 

pixlom (to znamená webové majáky). Webové majáky nám umožňujú zhromažďovať informácie o tom, či 

bol e-mail otvorený, a o počte kliknutí v rámci tohto e-mailu. Údaje zozbierané prostredníctvom týchto 

webových majákov využívame na vytvorenie prehľadov o tom, ako naša e-mailová kampaň prebieha, a aké 

kroky podnikli jednotlivci v rámci e-mailu (napríklad kliknutia na odkazy). Ak si neželáte, aby sme 

sledovali e-maily, ktoré vám pošleme, niektoré e-mailové služby vám umožňujú upraviť zobrazenie, 

vypnúť HTML alebo zakázať sťahovanie obrázkov, ktoré by mali účinne zablokovať sledovanie e-mailov. 

 

e. Prispôsobený obsah a služby 

Môžeme použiť vaše osobné údaje vrátane informácií o vašom používaní produktu Masterpass, 

informácií, ktoré o vás poskytnú naši partneri, a verejne dostupných informácií na analýzu vašich 

preferencií, záujmov a správania sa, aby sme vám poskytli personalizovaný obsah a najrelevantnejšie 

ponuky, obsahu alebo správ. Niektoré reklamy sa môžu zobraziť na iných webových stránkach, pretože my 

(a naši partneri) používame údaje zozbierané prostredníctvom služby Masterpass Wallet, aby sme vám 

prispôsobili inzeráty na webových stránkach tretích strán. Tento zber a používanie nám umožňujú 

zacielenie našich správ na používateľov prostredníctvom demografických, záujmových a kontextových 

prostriedkov.  

V súvislosti s poskytovaním prispôsobených reklám môžu tretie strany na našich webových 

stránkach sledovať vaše aktivity online v priebehu času a na webových stránkach tretích strán 

zhromažďovaním informácií automatizovanými prostriedkami, a to aj prostredníctvom používania súborov 

cookie, protokolov webového servera a webových majákov. Zozbierané informácie obsahujú informácie o 

vašich návštevách na určitých webových stránkach, informácie o stránkach alebo reklamách, ktoré 

zobrazujete, a o krokoch, ktoré vykonávate na týchto webových stránkach. Tento zber údajov sa 

uskutočňuje v službe Masterpass Online, na iných webových stránkach Masterpass, na webových stránkach 

tretích strán a v mobilnej aplikácii Masterpass. Tento proces nám tiež pomáha sledovať efektívnosť nášho 

marketingového úsilia. Pozrite si časť „Vaše práva a voľby“, ktorá sa nachádza nižšie, aby ste sa dozvedeli 

o možnostiach odhlásenia sa alebo obmedzenia používania vášho správania pri prehliadaní na účely 

reklamy založenej na vašom online správaní. 

Môžeme použiť informácie o tom, ako používate peňaženku Masterpass Wallet, alebo ktorú 

peňaženku Masterpass Wallet používate, aby sme vám mohli prispôsobiť platenie u obchodníka. Po 

uskutočnení transakcie pomocou produktu Masterpass môžeme v zariadení ponechať súbor cookie, ktorý 

si bude pamätať, ktorú peňaženku Masterpass Wallet alebo akú platobnú kartu ste použili pre danú 

transakciu. Tento súbor cookie poskytne u obchodníkov tlačidlo na dokončenie nákupu, pričom títo 

obchodníci na základe týchto informácií akceptujú Masterpass. To prináša bezproblémovú obchodnú 

skúsenosť. Obchodníci nemajú prístup k týmto informáciám. 



 

 

 

 

Nevystavíme Vás rozhodnutiu založenému výlučne na automatizovanom spracovaní, ktoré vytvára 

právne účinky, ktoré sa vás týkajú, alebo ktoré vás obdobným spôsobom významne ovplyvňujú, pokiaľ ste 

výslovne nesúhlasili so spracovaním, spracovanie je nevyhnutné na uzatvorenie alebo plnenie zmluvy 

medzi vami a spoločnosťou Mastercard, alebo keď sme podľa právnych predpisov povinní používať vaše 

osobné údaje týmto spôsobom, napríklad na zabránenie podvodom.  

 

f. Osobné údaje uvedené v zariadení z vašich iných peňaženiek Masterpass 

Ak používate službu Masterpass Wallet na vhodnom zariadení, po kliknutí na tlačidlo 

„Masterpass“, aby ste vykonali platbu pomocou mobilnej aplikácie zúčastnených obchodníkov, budeme 

skenovať mobilné zariadenie, aby sme zistili, či sú v zariadení načítané certifikované mobilné aplikácie 

Masterpass. Ak áno, pri toku hotovosti u zúčastneného obchodníka sa zobrazí zoznam všetkých takýchto 

peňaženiek Masterpass Wallet a registrovaných platobných kariet pre takéto peňaženky, aby ste si mohli 

vybrať, ktorú peňaženku Masterpass a platobnú kartu chcete použiť pre túto transakciu.  

 

g. Osobné údaje získané z vaše používania nástrojov sociálnych sietí 

Produkt Masterpass vám ponúka možnosť zdieľať, prepojiť alebo spomenúť na sociálnych 

sieťach čokoľvek, čo vás zaujíma. Napríklad môžete označiť určitú ponuku „Páči sa mi“ prostredníctvom 

svojho Facebook účtu, alebo „Tweet“ pomocou služby Twitter. Poskytovatelia sociálnych sietí, ako sú 

Facebook a Twitter, sú nezávislí od spoločnosti Mastercard a nemusia mať rovnaké zásady ako 

spoločnosť Mastercard, pokiaľ ide o ochranu súkromia. Ak sa rozhodnete používať ich služby, prečítajte 

si ich zásady ochrany osobných údajov. Spoločnosť Mastercard nenesie zodpovednosť za obsah, 

používanie alebo postupy týkajúce sa ochrany osobných údajov týchto sociálnych webových stránok 

alebo aplikácií. 

 

2. Ako môžeme použiť vaše osobné údaje 

 

Osobné údaje, ktoré získame o vás, môžeme použiť na:  

 vytváranie, správu a prispôsobenie vášho online účtu (vrátane poskytovania histórie transakcií), 

poskytovanie našich produktov a služieb, komunikáciu s vami a odpovedanie na vaše otázky, 

 nasmerovanie vás na správnu peňaženku Masterpass Wallet na základe toho, či máte existujúci 

vzťah k peňaženke Masterpass Wallet alebo existujúce bankové vzťahy so zúčastneným 

vydavateľom, 

 overenie informácií o platobných kartách, overenie totožnosti u banky a overenie vášhovytvorenie 

anonymizovaného tokenu na základe platobných údajov platby tak, aby boli vaše platby 

bezpečnejšie, 

 poskytnutie personalizovaného dokončenia nákupu, 

 vytvorenie zobrazení všetkých vašich vhodných účtov Masterpass Wallet vrátane tejto peňaženky 

Masterpass Wallet a registračných platobných kariet každého účtu, keď kliknete na tlačidlo 

„Masterpass“ prostredníctvom mobilnej aplikácie zúčastneného obchodníka, 

 poskytovanie prehľadov o vašich zaregistrovaných platobných kartách a obchodníkoch, s ktorými 

obchodujete, prostredníctvom služby Masterpass Wallet, vydavateľovi, 

 anonymizovanie osobných údajov a prípravu a poskytovanie reportov z agregovaných údajov, 

ktoré zobrazujú anonymizované informácie (najmä, avšak nie výlučne: kompilácií, analýz, 

analytických a prediktívnych modelov a pravidiel a ďalších agregovaných správ), 



 

 

 

 

 vykonávanie analýzy údajov (vrátane anonymizácie osobných údajov), aby ste okrem iného určili 

výkonnosť podniku, počet registrujúcich, kanály, výdavky na transakcie a funkcionalitu stránok, 

 zasielanie marketingovej komunikácie o produktoch, službách, ponukách, programoch a 

propagačných akciách spoločnosti Mastercard, ich vydavateľov, nadobúdateľov, maloobchodníkov 

a partnerov (vrátane súťaží, lotérií a iných marketingových aktivít), 

 poskytovanie vám personalizovaných služieb a odporúčaní. Napríklad môžeme navrhnúť produkty 

alebo iné špeciálne marketingové aktivity, o ktorých si myslíme, že by vás mohli zaujímať najmä 

na základe vaše používania našich webových stránok, vášho online správania a ďalších osobných 

informácií, ktoré o vás získame,  

 na ochranu proti podvodom, neoprávneným transakciám, proti uplatneniu nárokom a inej 

zodpovednosti, zvýšenie bezpečnosti služieb Masterpass Wallet a siete Mastercard a na riadenie 

vystavenia riziku a kvality franšízy, 

 na vykonávanie, auditovanie, hodnotenie, monitorovanie a zlepšovanie našich obchodných a 

interaktívnych prostriedkov (a to aj vývojom nových produktov a služieb, našu komunikáciu, 

určovaním účinnosti a optimalizáciou našej reklamy, analyzovaním našich produktov, služieb, 

aplikácií a webových stránok, zjednodušenie funkčnosti našich aplikácií a webových stránok a 

vykonávanie účtovníctva, auditu, fakturácie, zosúladenia a inkasných činností), 

 pomoc tretím stranám pri poskytovaní vami požadovaných produktov alebo služieb, 

 uplatňovanie Platobných podmienok v službe Masterpass Wallet, 

 účely v súlade s platnými právnymi predpismi a nariadeniami, alebo ak sa to požaduje 

v akomkoľvek súdnom konaní alebo to vyžaduje štátny úrad, ktorý má alebo uplatňuje súdnu 

právomoc nad spoločnosťou Mastercard alebo jej pridruženými spoločnosťami, 

 na dodržiavanie požiadaviek v zmysle platných právnych, noriem odvetvia a našich zásad, 

 iné účely, ktoré oznámime v čase zberu. 

Vaše osobné údaje spracujeme iba na vyššie uvedené účely, ak máme platný právny základ na spracovanie, 

a to napríklad, ak: 

 ste súhlasili s používaním vašich osobných údajov. Napríklad môžeme vás požiadať o váš súhlas s 

používaním súborov cookie alebo podobných technológií, aby sme vám zasielali marketingovú 

komunikáciu alebo prispôsobili naše ponuky.  

 potrebujeme vaše osobné údaje, aby sme vám mohli poskytnúť produkty a služby alebo odpovedali 

na vaše otázky. 

 je spracovanie nevyhnutné na dodržanie právnych povinností, ako napríklad prevencia voči 

podvodom a ich monitorovanie pri platobných transakciách. 

my, alebo tretia strana, máme legitímny záujem na používaní vašich osobných údajov, ako je 

zabezpečenie a zlepšenie bezpečnosti, zabezpečenia a funkcionality našich produktov a služieb na 

ochranu proti podvodom a zabránenie podvodom, anonymizovanie osobných údajov a vykonávanie 

analýzy údajov.  

  



 

 

 

 

3. Ako poskytujeme vaše osobné údaje  

Osobné údaje, ktoré zhromažďujeme o vás, nepredávame ani iným spôsobom neposkytujeme ďalej, 

s výnimkou prípadov uvedených v tomto Oznámení o ochrane osobných údajov alebo v iných prípadoch, 

s ktorými budete vám boli oboznámení v čase zhromažďovania údajov. 

Osobné údaje, ktoré zhromažďujeme, môžeme poskytovať našej centrále a našim sesterským a 

dcérskym spoločnostiam s cieľom poskytnúť službu Masterpass a na vyššie uvedené účely. 

Osobné údaje môžeme poskytovať obchodníkom a ich poskytovateľom služieb, aby mohli 

vykonávať a zjednodušovať transakcie prostredníctvom platobných kariet (vrátane technológie Near Field 

Communication (NFC) a ďalších bezkontaktných platobných technológií) s cieľom zabezpečiť bezpečnosť 

a zabezpečenie týchto transakcií (vrátane odhaľovania a prevencie podvodov), na riešenie sporov, 

poskytovanie služieb zákazníkom, analýzu používania a podávanie správ a poskytnutie služieb Mastercard 

Wallet, ktoré požadujete. Upozorňujeme, že obchodníci a ich poskytovatelia služieb môžu mať vlastné 

zásady ochrany osobných údajov, ktoré upravujú spôsob používania a sprístupňovania osobných údajov. 

Odporúčame, aby ste si prečítali zásady ochrany osobných údajov spoločností, s ktorými spolupracujete, 

aby ste sa dozvedeli viac o ich postupoch. 

Okrem toho, ak sa rozhodnete prepojiť vašu peňaženku Masterpass Wallet s obchodníkom, 

poskytneme pre tomuto obchodníkovi osobné údaje, aby sme mohli personalizovať vaše nákup a/alebo ho 

uľahčiť a poskytnúť rýchlejšie dokončenie nákupu. V takýchto prípadoch nebude môcť obchodník používať 

vaše údaje na žiadny iný účel.  

Osobné údaje môžeme poskytovať obchodníkom a ich poskytovateľom služieb, aby mohli 

vykonávať a zjednodušovať transakcie prostredníctvom platobných kariet (vrátane technológie Near Field 

Communication (NFC) a ďalších bezkontaktných platobných technológií) s cieľom zabezpečiť bezpečnosť 

a zabezpečenie týchto transakcií (vrátane odhaľovania a prevencie podvodov), na overenie a identifikáciu 

vás a vašich platobných kariet, ktoré zaregistrujete v peňaženke Masterpass Wallet, na tokenizovanie 

platobných poverení, riešenie sporov, poskytovanie služieb zákazníkom, poskytovanie registrácie, a za 

účelom poskytnúť služby Masterpass Wallet, ktoré požadujete. Upozorňujeme, že vaša finančná inštitúcia 

a jej poskytovatelia služieb môžu používať vaše údaje aj inak, ako napríklad na marketing na základe vašej 

registrácie alebo použitia príslušnej karty v peňaženke alebo pri transakcii súvisiacej s peňaženkou. Takéto 

tretie strany môžu mať svoje vlastné podmienky a zásady ochrany osobných údajov, ktoré upravujú spôsob, 

akým zhromažďujú, používajú a zverejňujú osobné údaje. Odporúčame vám, aby ste tieto pravidlá prečítali, 

a aby ste sa uistili, že správne rozumiete, ako tieto tretie strany používajú vaše údaje, keď vykonávate určité 

aktivity s ich kartou. 

Rovnako môžeme poskytovať osobné údaje našim poskytovateľom služieb, ktorí poskytujú služby 

v našom mene a vo vzťahu k účelom opísaným v tomto Oznámení o ochrane osobných údajov. Požadujeme 

od týchto poskytovateľov služieb, aby zmluvne spracovávali len osobné údaje v súlade s našimi pokynmi 

a podľa potreby vykonávali služby v našom mene alebo splnili zákonné požiadavky. Požadujeme tiež, aby 

zabezpečili bezpečnosť a dôvernosť osobných údajov, ktoré spracúvajú v našom mene, zavedením 

príslušných technických a organizačných bezpečnostných opatrení a povinností zachovávania dôvernosti, 

ktoré zaväzujú zamestnancov, ktorí majú prístup k osobným údajom; 

 

Takisto môžeme poskytovať osobné údaje tretím stranám vrátane služieb overovania totožnosti, 

poskytovateľov služieb, vládnych subjektov, poskytovateľom verejných služieb, verejných záznamov, 

úverových služieb, poskytovateľom telekomunikačných služieb a súborov identifikujúcich zakúpený tovar 



 

 

 

 

a zoznamov sledovaných produktov. Prihlásením sa do peňaženky Masterpass Wallet beriete na vedomie, 

že tretím stranám môžeme priebežne poskytovať informácie o vašom účte, ako je vaše meno, adresa, 

telefónne číslo, e-mail v súvislosti so spracovaním totožnosti alebo overením účtu, detekciou podvodov 

alebo inak, ako to vyžadujú platné zákony. 

Môžeme tiež poskytnúť vaše osobné údaje: (i) ak to od nás vyžadujú právne predpisy alebo sa to 

vyžaduje v súdnom konaní, (ii) v odpovedi na žiadosti súdov, orgánov činných v trestnom konaní alebo 

štátnych orgánov alebo (iii) ak sa domnievame, že zverejnenie je potrebné alebo vhodné na zabránenie 

fyzickej ujmy alebo finančnej straty alebo v súvislosti s vyšetrovaním podozrenia na podvodnú alebo 

nezákonnú činnosť alebo vyšetrovanie, ak k takejto udalosti skutočne došlo. 

 

Vyhradzujeme si tiež právo na prenos osobných údajov, ktoré máme o vás v prípade, že 

predávame celú firmu alebo jej časť alebo jej majetok. Ak dôjde k takémuto predaju alebo prevodu, 

vynaložíme primerané úsilie na to, aby sme inštruovali nadobúdateľa o používaní osobných údajov, ktoré 

ste nám poskytli, len takým spôsobom, ktorý je v súlade s naším Oznámením o ochrane osobných údajov. 

 

4. Vaše práva a voľby 

 

Podľa platných právnych predpisov máte právo:  

 požiadať o prístup k osobným údajom, ktoré o Vás zhromažďujeme, a o ich prevzatie, aktualizáciu 

a opravu nepresností v nich, obmedzenie alebo namietanie voči spracovaniu vašich osobných 

údajov, aby ste tieto informácie anonymizovali alebo odstránili vhodným spôsobom alebo na 

uplatnenie vášho práva na prenos údajov, aby ste ich mohli ľahko preniesť svoje údaje do inej 

spoločnosti. Okrem toho môžete mať tiež právo podať sťažnosť na orgán dohľadu, a to aj vo vašej 

krajine pobytu, na pracovisku alebo tam, kde došlo k udalosti.  

 vziať späť akýkoľvek súhlas, ktorý ste nám predtým poskytli, pokiaľ ide o spracovanie vašich 

osobných údajov, kedykoľvek a bezplatne. Vaše rozhodnutie bude mať účinky do budúcnosti, 

a zároveň to neovplyvní zákonnosť spracovania pred späťvzatím vášho súhlasu.  

 Môžete sa odhlásiť od prijímania marketingovej komunikácie kliknutím na odkaz na zrušenie 

odberu obsiahnutý v takejto komunikácii. 

 

Tieto práva môžu byť za určitých okolností obmedzené zákonnými požiadavkami danej krajiny. 

Ak sa nachádzate v Európskom hospodárskom priestore alebo vo Švajčiarsku, môžete jednoducho 

uplatniť svoje práva prostredníctvom portálu „My Data Center“ spoločnosti Mastercard. Môžete tiež 

predložiť žiadosť na vykonanie vašich práv, na aktualizovanie vašich preferencií, požiadať nás o 

odstránenie vašich údajov z našich adresárov alebo vymazanie vášho účtu tým, že sa s nami spojíte podľa 

pokynov v časti „Ako sa s nami spojiť“. V súlade s platnými právnymi predpismi môžete mať tiež možnosť 

odvolať svoj súhlas pomocou odkazu na zrušenie odberu, ktorý sa nachádza v našich oznámeniach. Môžete 

tiež zobraziť alebo zmeniť svoje osobné údaje a zmeniť svoje nastavenia vrátane marketingových 

preferencií vo svojom účte služby Masterpass Wallet. 

Analytické nástroje tretej strany 

Ako sme už uviedli vyššie, môžeme použiť webové služby tretej strany na analýzu webových 

stránok, napríklad služby Adobe Omniture, na analýzu vášho používania služby Masterpass Wallet (ak 

máte účet služby Masterpass Wallet), používanie webových stránok Masterpass a iných webových stránok 

Mastercard. Ak máte mobilnú aplikáciu Masterpass, môžete vypnúť používanie služby Analytics v 

mobilnej aplikácii Masterpass tak, že prejdete na stránku „Nastavenia“ a vypnete možnosť „Odoslať údaje“. 

https://www.mastercard.nl/public/my-data/gdp-public/index.html?locale=sk-sk


 

 

 

 

V Spojených štátoch amerických môžete tiež zakázať analýzu na webových stránkach Masterpass pomocou 

ikony AdChoices. 

Behaviorálna online reklama a iné preferencie týkajúce sa súborov cookie 

Používateľom služieb Masterpass Wallet a návštevníkom webových stránok Masterpass môžeme 

ponúknuť možnosť upraviť ich preferencie ohľadom súborov cookie prostredníctvom Nástroja na súhlas 

so súbormi cookie zobrazeného v pravom dolnom rohu webových stránok Masterpass alebo 

prostredníctvom ikony AdChoices na webových stránkach Masterpass. Váš prehliadač vás môže 

informovať o tom, ako chcete dostávať upozornenia, a ako sa odhlásiť od prijímania určitých typov súborov 

cookie vrátane analytických a reklamných súborov cookie. Ak nie, môžete odhlásiť na webovej stránke: 

http://www.aboutads.info/choices/. Môžete taktiež zakázať používanie niektorých spôsobov analýzy 

webových stránok spoločnosťou Mastercard na adrese 

https://www.Mastercard.com/us/personal/en/general/web-analytics-opt-out.html. Viac informácií o 

súboroch cookie nájdete na stránkach: http://www.aboutads.info/choices/ alebo 

http://www.adobe.com/privacy/opt-out.html.  

Personalizované dokončenie nákupu 

Ak máte aktivované personalizované dokončenie nákupu a na webových stránkach obchodníka sa 

vám zobrazuje tlačidlo personalizovaného dokončenia nákupu, môžete ho deaktivovať pomocou ikony 

AdChoices.  

Hoci služba Masterpass Wallet v súčasnosti nemá mechanizmus na rozpoznávanie funkcií 

internetového prehliadača, ktoré zabraňujú sledovaniu (tzv. „Do Not Track“ služba), môžeme ponúknuť 

používateľom našich služieb Masterpass Wallet, nastavenie svojich preferencií prostredníctvom nášho 

Nástroja na súhlas so súbormi cookie a vaše rozhodnutie budeme rešpektovať. Ďalšie informácie o 

signáloch sledovania prehliadača a funkciách internetového prehliadača, ktoré zabraňujú sledovaniu tzv. 

„Do Not Track“ nájdete na stránke http://www.allaboutdnt.com. 

 

5. Ako ochraňujeme vaše osobné údaje 

 

Zabezpečujeme primerané administratívne, technické a fyzické záruky na ochranu osobných 

údajov pred náhodným alebo nezákonným zničením, náhodnou stratu, neoprávnenou zmenou, 

neoprávneným zverejnením alebo prístupom, zneužitím a akoukoľvek inou nezákonnou formou 

spracovania osobných informácií, ktoré zhromažďujeme. prístup k osobným informáciám o Vás 

obmedzujeme iba na tých zamestnancov, ktorí potrebujú tieto informácie za účelom zabezpečenia 

poskytovania produktov alebo služieb. Typy opatrení, ktoré prijmeme, sa líšia v závislosti od typu osobných 

údajov a od spôsobu ich zhromažďovania a uchovávania. 

 

Keď zadávate osobné údaje online, používame štandardné šifrovanie na internete – technológiou 

Secure Socket Layer (SSL) – s cieľom chrániť vami poskytnuté osobné údaje. Tento štandard šifrovania na 

internete skopíruje údaje, ktoré prechádzajú z vášho zariadenia na náš server. To, že sa nachádzate v 

bezpečnej oblasti webových stránok Masterpass, zistíte, keď sa na obrazovke objaví ikona zámku, v ktorej 

sa predpona „http“ našej adresy URL zmení na „https“. „S“ predstavuje „safe“, teda „bezpečné“. Používame 

tiež digitálne certifikáty, aby ste sa mohli uistiť, že ste pripojení k autentickým webovým stránkam 

Masterpass. 

https://info.evidon.com/pub_info/14996?v=1&nt=2&nw=true
https://info.evidon.com/pub_info/14996?v=1&nt=2&nw=true
http://www.aboutads.info/choices/
https://www.mastercard.com/us/personal/en/general/web-analytics-opt-out.html
http://www.aboutads.info/choices/
http://www.adobe.com/privacy/opt-out.html%C2%A0or
https://info.evidon.com/pub_info/14996?v=1&nt=2&nw=true
http://www.allaboutdnt.com/


 

 

 

 

Nikdy Vás nepožiadame o vaše heslo akoukoľvek nevyžiadanou komunikáciou (vrátane 

nevyžiadanej korešpondencie, ako sú listy, telefonické hovory alebo e-mailové správy) Vás. Ak sa 

domnievate, že vaše používateľské meno a heslo boli ohrozené, obráťte sa na nás podľa pokynov uvedených 

nižšie v časti „Ako sa s nami spojiť“.  

Taktiež uskutočňujeme opatrenia na odstránenie vašich osobných údajov alebo ich uchovávanie vo 

forme, ktorá neumožňuje identifikovať vás, keď tieto informácie už nie sú potrebné na účely, na ktoré ich 

spracovávame v kontexte produktu Masterpass, alebo ak požiadate o ich vymazanie, s výnimkou prípadov, 

ak právne predpisy vyžadujú, aby sa tieto osobné údaje uchovali na dlhšie obdobie. Uskutočňujeme 

pravidelné prehodnocovanie našich databáz a stanovujeme konkrétne lehoty na vymazanie osobných 

údajov s prihliadnutím na typ služieb poskytovaných v rámci produktu Masterpass, dĺžku vzťahu so 

zákazníkmi, prípadné opätovné prihlásenie sa do služby Masterpass, povinné obdobie uchovávania a 

obmedzenia. Konkrétne, vaše osobné údaje neuchovávame dlhšie ako 13 mesiacov od posledného 

prihlásenia sa do vášho účtu, ak právne predpisy nevyžadujú, aby sa informácie uchovávali dlhšie. 

 

6. Prevody údajov 

Mastercard je celosvetová spoločnosť. Osobné údaje, ktoré o vás zhromažďujeme alebo 

poskytujeme, môžeme previesť na príjemcov v iných krajinách sveta, ako je vaša krajina, vrátane 

Spojených štátov amerických, kde sa nachádza naša centrála. Tieto krajiny nemusia mať rovnaké právne 

predpisy o ochrane údajov ako krajiny, v ktorých ste pôvodne poskytli osobné údaje. Pri prenose alebo 

poskytovaní vašich osobných údajov do iných krajín budeme tieto osobné údaje ochraňovať tak, ako je to 

opísané v tomto Oznámení o ochrane osobných údajov. 

Dodržiavame platné právne požiadavky poskytujúce primerané záruky na prenos osobných údajov 

do iných krajín, ako je krajina, v ktorej sa nachádzate. Najmä sme vytvorili a implementovali súbor 

záväzných vnútropodnikových pravidiel („BCR“), ktoré boli uznané orgánmi Európskeho hospodárskeho 

priestoru na ochranu osobných údajov, ako pravidlá poskytujúce primeranú úroveň ochrany osobných 

údajov, ktoré spracovávame celosvetovo. Tu nájdete kópiu našich BCR. Môžeme tiež preniesť osobné 

informácie do krajín, pre ktoré boli vydané rozhodnutia o primeranosti, využívať zmluvnú ochranu pre 

prenos osobných údajov tretím stranám, ako sú Štandardné zmluvné doložky Európskej komisie, alebo sa 

spoliehať na certifikáciu tretích strán podľa právneho rámca Štítu na ochranu osobných údajov medzi EÚ 

a USA alebo medzi Švajčiarskom a USA, kde to prichádza do úvahy. Ak chcete získať kópiu 

bezpečnostných záruk, ktoré používame pri prenose osobných údajov mimo Európskeho hospodárskeho 

priestoru, môžete nás kontaktovať podľa pokynov v časti „Ako nás kontaktovať“. 

  

https://www.mastercard.us/content/dam/mccom/global/documents/mastercard-bcrs-february-2017.pdf


 

 

 

 

7. Funkcie a odkazy na iné webové stránky 

V záujme vášho komfortu a za účelom získania ďalších informácií sa môžete rozhodnúť použiť 

určité funkcie, ktoré sú poskytnuté v partnerstve s inými subjektmi, alebo kliknutím na odkazy na iné 

webové stránky.vaše Tieto funkcie môžu fungovať nezávisle od spoločnosti Mastercard. Môžu mať svoje 

vlastné oznámenia alebo zásady ochrany osobných údajov, ktoré vám dôrazne odporúčame preštudovať si. 

Pokiaľ všetky funkcie alebo prepojené webové stránky, ktoré navštívite, nie sú vlastníctvom alebo pod 

kontrolou spoločnosti Mastercard, nezodpovedáme za ich obsah, za použitie stránok ani za postupy ochrany 

osobných údajov na týchto stránkach. 

 

8. Aktualizácie tohto Oznámenia o ochrane osobných údajov 

Toto Oznámenie o ochrane osobných údajov sa môže pravidelne aktualizovať, aby odrážalo zmeny 

v našich postupoch ochrany osobných údajov. Budeme uverejňovať upozornenia na akékoľvek významné 

zmeny v našom oznámení o ochrane osobných údajov a na začiatku upozornenia, ktoré boli naposledy 

aktualizované. Ak aktualizujeme toto Oznámenie o ochrane osobných údajov, Vás môžeme za určitých 

okolností požiadať o súhlas. 

 

9. Ako sa s nami spojiť 

Spoločnosť Mastercard Europe SA je subjekt zodpovedný za spracovanie vašich osobných údajov. 

Ak sa nachádzate v Európskom hospodárskom priestore alebo vo Švajčiarsku, môžete 

jednoducho uplatniť svoje práva prostredníctvom portálu „My Data Center“ spoločnosti Mastercard. 

Môžete tiež podať žiadosť o uplatnenie vašich práv alebo predloženie akýchkoľvek otázok, pripomienok 

alebo sťažností týkajúcich sa tohto Oznámenia o ochrane osobných údajov alebo našich postupov 

ochrany osobných údajov zaslaním e-mailu na adresu: privacyanddataprotection@mastercard.com alebo 

tým, že nám napíšete na adresu: 

 

Zodpovedná osoba za ochranu osobných údajov (Data Protection Officer)  

Mastercard Europe SA 

Chaussée de Tervuren 198A 

B-1410 Waterloo 

Belgicko 

 

Ďalšie informácie o postupoch ochrany osobných údajov spoločnosti Mastercard v iných 

kontextoch nájdete v našom globálnom oznámení o ochrane osobných údajov, ktoré je k dispozícii na 

adrese: https://www.mastercard.sk/sk-sk/Uvod.html. 

  Pri všetkých ostatných otázkach týkajúcich sa karty Mastercard a nákupu sa musíte obrátiť na 

svoju banku, ktorá ju vydala, alebo na obchodníka, ktorý sa zúčastnil. Viac informácií o tom, ako ich 

kontaktovať, nájdete na ich webových stránkach Masterpass   

https://www.mastercard.nl/public/my-data/gdp-public/index.html?locale=sk-sk
mailto:privacyanddataprotection@mastercard.com
https://www.mastercard.sk/sk-sk/Uvod.html


 

 

 

 

 

MasterPass OZNÁMENIE O POUŽÍVANÍ SÚBOROV COOKIE 

Dátum účinnosti: 1. okóbra, 2016 

Spoločnosť MasterCard International Incorporated (vykonávajúca svoju podnikateľskú 

činnosť ako MasterCard Worldwide) a jej pridružené spoločnosti, vrátane spoločnosti MasterCard 

Europe SA (ďalej spoločne len „MasterCard”) rešpektujú vaše súkromie. Program MasterPass 

(ďalej len „Program”), využíva na zefektívnenie svojho fungovania tzv. cookies, webové majáky 

(web beacons) a podobné technológie (ďalej spoločne len „súbory cookie”). Súbor cookie je 

textový súbor obsahujúci malé množstvo informácií, ktorý je stiahnutý do pamäte vášho zariadenia 

a ku ktorému môžu mať následne prístup naše webové servery. Webový maják (web beacon) je 

objekt začlenený a stiahnutý s webovou stránkou, ktorý poskytuje informácie o zobrazení danej 

webovej stránky. 

Toto oznámenie o používaní súborov cookie vám poskytuje informácie o súboroch cookie 

používaných na webových stránkach, o ich účele a o možnostiach výberu, ktoré máte vo vzťahu k 

používaniu súborov cookie. Viac informácií získate kliknutím na nástroj na povolenie súborov 

cookie (MasterCard Cookie Consent Tool) na webových stránkach.  

Technológie používané v programe MasterPass 

• Dôležité súbory cookie 

Používame relačné a trvalé súbory cookie, ktoré sú nevyhnutné pre bezpečný prístup k 

tomuto Programu, k jeho zabezpečeným oblastiam a funkciám a pre odhaľovanie pokusov o 

neoprávnený prístup. 

Prostredníctvom týchto súborov cookie sú umiestňované / zhromažďované nasledujúce 

informácie: údaje o každom prihlásení a identifikačné číslo relácie (na zapamätanie si informácií 

o vás v priebehu vašej relácie); afinita servera a overovacie údaje (na nadviazanie a vedenie 

komunikácie s najvhodnejšími servermi). 

Dôležité súbory cookie používame počas trvania každej relácie (ďalej len „relačné 

cookies“). Relačné cookies sú vymazané, keď sa z webových stránok odhlásite alebo keď zavriete 

internetový prehliadač.  

Relačné súbory cookie tiež my alebo naši poskytovatelia služieb používame na to, aby 

sme sa dozvedeli, či bolo zobrazené naše oznámenie o súhlase s použitím súborov cookie, a aby 

sme mohli obmedziť frekvenciu zobrazenia oznámenia o použití súborov cookie (oznámenie o 

použití súborov cookie v dolnej časti cieľovej stránky, ktorá vás informuje o tom, že Program 

využíva súbory cookie, a o spôsobe, ako ich použitie povoliť alebo naopak zakázať). Okrem toho 

používame relačné cookies na zapamätanie si možností, ktoré ste v rámci Programu zvolili.  

Použitie týchto súborov cookie, umiestňovaných alebo sprístupnených na vašom zariadení 

pri používaní Programu, môžete zakázať alebo znemožniť zmenou nastavenia funkcie súborov 
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cookie vo svojom prehliadači. Pri väčšine prehliadačov nájdete v sekcii „Pomocník“ v paneli 

nástrojov pokyny, čo máte urobiť, keď chcete zakázať prijímanie nových súborov cookie, 

dostávať oznámenia o tom, že je prijatý nový súbor cookie, a vypnúť existujúce súbory cookie. 

Ak však použitie týchto úplne nevyhnutných súborov cookie, umiestnených alebo sprístupnených 

na vašom zariadení, zakážete, nebudete môcť úplne alebo čiastočne používať Program, na ktorého 

fungovanie sú tieto súbory cookie nevyhnutne potrebné. 

• Reklamné súbory cookie 

Súbory cookie tretej strany uvedené pod nástrojom Cookie Consent Tool sa používajú na účely 

webovej reklamy, ako napríklad na zistenie vášho používania Programu a vašich online aktivít a 

na to, aby ste sa zoznámili s existujúcimi ponukami spoločnosti MasterCard a na zasielanie reklám, 

ktoré vás budú zaujímať, a to aj s ohľadom na vami zvolenú krajinu a jazyk. Niektoré reklamy 

môžete vidieť aj na iných webových stránkach, pretože spolupracujeme s reklamnými partnermi s 

cieľom prispôsobiť príslušný obsah vašim záujmom aj na webových stránkach tretích strán. 

Používanie reklamných súborov cookie v rámci Programu skončí do trinástich mesiacov od ich 

prvého použitia.   

  

Reklamné súbory cookie zhromažďujú nasledovné informácie: jedinečné identifikačné číslo 

pridelené vášmu zariadeniu; IP adresa, typ zariadenia a prehliadača, operačný systém; odkazujúce 

adresy URL, zobrazený obsah, zakúpené produkty alebo iné úkony vykonávané na webových 

stránkach, čas a dátum vykonania týchto úkonov, informácie o krajine.  

Prostredníctvom nástroja Cookie Consent Tool na webových stránkach môžete povoliť 

alebo naopak zakázať, aby boli na vaše zariadenie umiestňované reklamné cookies a prístup k nim.   

• Výkonové cookies a webové majáky 

 

Trvalé súbory cookie tretej strany (Omniture) a webové majáky sú používané na účely 

analýzy webových stránok, ktorú využíva výhradne spoločnosť MasterCard, t.j. na riadenie a 

zlepšovanie výkonu a dizajnu Programu. Prostredníctvom súborov cookie Omniture a webových 

majákov sú umiestňované / zhromažďované nasledujúce informácie: jedinečné identifikačné číslo 

pridelené vášmu zariadeniu, IP adresa, typ prehliadača, operačný systém, odkazujúce adresy 

URL, informácie o vykonaných úkonoch, čas a dátum návštev Programu. Všetky informácie 

zozbierané prostredníctvom Omniture v mene spoločnosti MasterCard majú súhrnnú a štatistickú 

povahu. 

 

Súhlas s používaním výkonových súborov cookie a webových majákov v rámci tohto 

Programu môžete kedykoľvek zrušiť vykonaním zmeny vo vašich preferenciách prostredníctvom 

nástroja Cookie Consent Tool na webových stránkach MasterPass. 


