OBCHODNÍ PODMÍNKY
1. Obecná ustanovení
1.1.

Organizátorem eventu je společnost BeeMedia, s.r.o. IČ: 248 10 860, se sídlem
Dušní 8/11, zapsaná v obchodním rejstříku C 176419 v Praze (dále „organizátor“).
1.2.
Objednatelem je fyzická nebo právnická osoba, která provede registraci na této
internetové stránce (dále jen „objednatel“).
1.3.
Obchodní podmínky upravují postavení, práva a povinnosti mezi organizátorem
a objednatelem.
1.4.
Dnem registrace je založen závazný právní vztah mezi organizátorem a
objednatelem.
1.5.
Spory vzniklé z právních vztahů založených touto registrací se řeší podle
právních předpisů ČR.
1.6.
Organizátor si vyhrazuje právo na změnu mluvčího, termínu nebo zrušení
události z organizačních důvodů.
1.7.
V případě zrušení události ze strany organizátora, obdrží objednatel plnou částku
vstupného zpět, a to do 60 dnů od ohlášení zrušení summitu, případně může být
poplatek na žádost objednatele převeden na následující událost pořádanou
organizátorem.
1.8.
O případných změnách informuje organizátor bezodkladně objednatele
telefonickou nebo elektronickou formou komunikace.
2. Objednávky
2.1.
2.2.

Objednávky k účasti na summitu jsou závazné.
Po doručení objednávky obdrží objednatel e-mailem potvrzení registrace a
automaticky vygenerovanou zálohovou fakturu.

3. Vstupné
3.1.
Vstupné je třeba uhradit před konáním eventu, nejpozději však do data stanoveného
v zálohové faktuře.
3.2.
Vstupné se hradí bankovním převodem nebo platební kartou na účet číslo:
6657891001/5500 na základě zálohové faktury, kterou objednatel obdrží ihned po odeslání
vyplněné závazné objednávky.
4. Slevy
4.1.

Organizátor nabízí slevu na vstupné formou promo kódu, který je nutno zadat do
objednávkového formuláře.

5. Storno podmínky
5.1.

V případě zrušení objednávky (nejpozději 30 pracovních dní předem), je
objednatel povinen uhradit organizátorovi stornopoplatek ve výši 50 % ze vstupného.
5.2.
Při zrušení účasti v termínu kratším než 30 pracovních dní před akcí (nebo při
neúčasti na summitu bez zrušení registrace) bude účtován storno poplatek ve výši 100 %
vstupného.
5.3.
Organizátor může započíst stornopoplatek z předem zaplaceného vstupného.

Pokud se objednatel nemůže z jakéhokoliv důvodu zúčastnit události, umožňujeme
změnu v osobě objednatele, jakožto účastníka summitu. Odpovídající část vstupného, v
případě včasné zrušení objednávky, je organizátor povinen vrátit na bankovní účet
objednatele nejpozději do 30ti dnů ode dne zrušení objednávky.
5.4.
V případě prodlení s úhradou jakékoli platby vstupného, na níž vznikl
organizátorovi nárok, po dobu více než 30ti dnů ode dne její splatnosti.
6. Fakturační údaje a daňový doklad
Daňový doklad – fakturu obdrží objednatel e-mailem po připsání platby na účet Organizátor
v termínu předepsaném zákonem. Účastník souhlasí s vystavováním a zasíláním faktur,
proforma zálohových faktur a dobropisů ve formátu .pdf nebo jiném elektronickém formátu
na e-mailovou adresu pro tento účel účastníkem zvolenou a sdìlenou Organizátor, a v této
souvislosti prohlašuje, že tuto e-mailovou adresu aktivně užívá. Účastník prohlašuje, že
disponuje příslušnými prostředky pro obdržení, ověření a otevření elektronické proforma
zálohové faktury, faktury i dobropisu, zasílaných ve formátu .pdf. Řádný daňový doklad
bude obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu dle § 29 odst. 1 zákona č. 235/2004
Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisù.
Účastnický poplatek zahrnuje kurzovné/cenu eventu, studijní materiály a malé občerstvení
během trvání eventu.
Fakturační údaje pořadadatele:
BeeMedia, s.r.o. se sídlem Dušní 8/11, zapsaná v obchodním rejstříku C 176419 v Praze
(dále „organizátor“).
IČ: 24810860
DIČ: CZ24810860
7. Ochrana osobních údajů a svolení k zasílání obchodních sdělení
7.1.
Ochrana osobních údajů Objednatele, který je fyzickou nebo právnickou osobou,
je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších
předpisů.
7.2.
Objednatel tímto souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů
společností BeeMedia, s.r.o.: jméno, příjmení, adresa elektronické pošty, telefonní číslo
a místo bydliště (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).
7.3.
Objednatel souhlasí se zpracováním osobních údajů společností BeeMedia, s.r.o.,
a to pro účely plnění smluvních závazků společností BeeMedia, s.r.o., pro účely zasílání
obchodních sdělení a pro jiné marketingové účely. Osobní údaje budou zpracovávány po
dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě
automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
7.4.
Osobní údaje Objednatela mohou být předávány třetím osobám, zejména
osobám, které tvoří se společností BeeMedia, s.r.o. koncern. Zpracováním osobních
údajů může společnost BeeMedia, s.r.o. pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele.
7.5.
Objednatel bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a
pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat společnost BeeMedia, s.r.o.
o změně ve svých osobních údajích.
7.6.
Objednatel potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o
tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Objednatel prohlašuje, že byl
poučen o tom, že souhlas se zpracováním osobních údajů může ve vztahu k společnosti
BeeMedia, s.r.o. odvolat písemným oznámením doručeným na adresu společnosti
BeeMedia, s.r.o.
7.7.
V případě, že by se Objednatel domníval, že společnost BeeMedia, s.r.o. nebo

zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou
soukromého a osobního života Objednatele nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li
osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
7.7.1. požádat společnost BeeMedia, s.r.o. nebo zpracovatele o vysvětlení,
7.7.2. požadovat, aby společnost BeeMedia, s.r.o. nebo zpracovatel odstranil takto
vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění
nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost Objednatela podle předchozí věty
shledána oprávněnou, společnost BeeMedia, s.r.o. nebo zpracovatel odstraní
neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li společnost BeeMedia, s.r.o. nebo
zpracovatel žádosti, má Objednatel právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu
osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění Objednatela obrátit
se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.
7.8.
Požádá-li Objednatel o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu
společnost BeeMedia, s.r.o. povinna tuto informaci předat. Společnost BeeMedia, s.r.o.
má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu
nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
7.9.
Objednatel souhlasí se zasíláním informací a obchodních sdělení ze strany
společnosti BeeMedia, s.r.o. související se službami nebo podnikem společnosti
BeeMedia, s.r.o. na elektronickou adresu Objednatele a se zasíláním obchodních sdělení
třetích osob, zejména osob, které tvoří se společností BeeMedia, s.r.o. koncern, na
elektronickou adresu Objednatele.

