OBCHODNÍ PODMÍNKY
1.

Základní ustanovení

1.1.

Tyto obchodní podmínky (dále jen „Obchodní podmínky“) upravují v souladu s
ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen
„občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti vzniklé na základě Smlouvy, jejímž
předmětem je plnění dle čl. 2 těchto Obchodních podmínek, uzavřené mezi
Business Academy, z. s., se sídlem Polní 1629, Dubňany, PSČ 696 03, IČ: 03 78 55 64
(dále jen „Dodavatel“) a Objednatelem.

2.

Předmět Smlouvy

2.1.

Předmětem Smlouvy je poskytnutí služeb Objednateli ze strany Dodavatele
spočívající v umožnění účasti Objednatele na konferenci Glorious v termínu a za
podmínek specifikovaných těmito Obchodními podmínkami a Smlouvou (dále jen
„Konference“).

2.2.

Objednatel je povinen při účasti na Konferenci dodržovat provozní řád provozovatele
zařízení, ve kterém se Konference koná.

3.

Vstupenka

3.1.

Účast na Konferenci je možná jen na základě platné Vstupenky zakoupené v souladu
s těmito Obchodními podmínkami a na základě prokázání totožnosti účastníka a
prokázání splnění podmínek pro vydání druhu Vstupenky. Dodavatel je oprávněn tyto
skutečnosti kontrolovat kdykoli v průběhu Konference.

3.2.

Objednatel je povinen mít v průběhu Konference Vstupenku u sebe a na vyzvání
osoby pověřené Dodavatelem se touto Vstupenkou prokázat, a to buď v listinné,
nebo v elektronické podobě.

3.3.

Vstupenka obsahuje jméno a příjmení Objednatele a není převoditelná na jinou
osobu. Dodavatel může výjimečně na žádost Objednatele prostřednictvím e-mailové
adresy info@konferenceglorious.cz z důležitých důvodů umožnit převod Vstupenky
na jinou osobu (dále jen „Nový objednatel“). Schválí-li Dodavatel tento převod, zruší
platnost původní Vstupenky a na e-mailovou adresu Nového objednatele zašle novou
vstupenku. Schválením převodu se Nový objednatel stává stranou Smlouvy namísto
Objednatele.

3.4.

Vstupenky na Konferenci se vydávají ve třech druzích, a to jako Vstupenka Student,
Vstupenka Absolvent a Vstupenka Ostatní. Druh vstupenky je na Vstupence
vyznačen.

3.5.

Vstupenka Student se vydává pro osobu, která je alespoň k jednomu dni, ve kterém
se Konference koná, mladší 26 let a je zapsána ke studiu na vysoké škole v České
republice nebo Evropské unii. Dodavatel nebo jím pověřená osoba jsou oprávněni po
Objednateli vyžadovat společně s předložením platné Vstupenky také předložení
průkazu studia. Průkazem studia se pro účely tohoto odstavce rozumí platný průkaz
ISIC nebo potvrzení o studiu platné alespoň k jednomu dni konání Konference.
Dodavatel je oprávněn za průkaz studia uznat i jiný obdobný doklad. Průkazem studia
nejsou slevové průkazy na veřejnou dopravu.

3.6.

Vstupenka Absolvent se vydává pro osobu, která je k poslednímu dni, ve kterém se
Konference koná, nejvýše 30 let. Dodavatel nebo jím pověřená osoba jsou oprávněni
po Objednateli vyžadovat společně s předložením platné vstupenky také předložení
dokladu, který prokazuje věk a totožnost účastníka.

3.7.

Vstupenka Ostatní se vydává pro osobu, která nesplňuje podmínky pro vydání
Vstupenky Student ani Vstupenky Absolvent. Dodavatel nebo jím pověřená osoba
jsou oprávněni po Objednateli vyžadovat společně s předložením platné vstupenky
také předložení dokladu totožnosti.

3.8.

Osoba, která se není schopna prokázat platnou Vstupenkou a dokladem prokazujícím
podmínky pro vydání daného druhu vstupenky (dále jen „Neoprávněný účastník“)
může být Dodavatelem na Konferenci nepřipuštěna nebo z Konference vykázána.
Neoprávněný účastník v takovém případě nemá nárok na vrácení zaplacené ceny
Vstupenky. Není-li naplněna kapacita Konference, může Dodavatel Neoprávněnému
účastníkovi umožnit účast na konferenci v případě, že Neoprávněný účastník zaplatí
doplatek, který se rovná rozdílu mezi cenou poslední prodané Vstupenky takového
druhu, jehož podmínky Neoprávněný účastník splňuje a je schopen doložit, a cenou
Vstupenky, kterou Neoprávněný účastník již uhradil.

4.

Uzavření Smlouvy

4.1.

Objednatel projeví svůj zájem uzavřít Smlouvu vyplněním registračního formuláře na
webových stránkách Dodavatele na adrese: http://www.konferenceglorious.cz (dále
jen „Webová stránka“). Na základě vyplněného a odeslaného registračního
formuláře vygeneruje Dodavatel prostřednictvím Webové stránky Nabídku, která je
návrhem na uzavření smlouvy dle ustanovení § 1731 občanského zákoníku.
Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

4.2.

Nabídka bude na základě údajů vyplněných v registračním formuláři obsahovat:
a) jméno a příjmení Objednatele,
b) druh vstupenky,
c) cenu vstupenky, která je cenou konečnou včetně DPH a všech dalších daní a
poplatků,
d) způsob úhrady ceny vstupenky,
e) termín Konference,
f) odkaz na dokument Sdělení před uzavřením kupní smlouvy a tyto Obchodní
podmínky,

4.3.

Nabídka včetně ceny Vstupenky je závazná po dobu platnosti přihlašovací relace,
která trvá 7 minut od okamžiku odeslání registračního formuláře.

4.4.

Před přijetím Nabídky je Objednateli umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do
registračního formuláře vložil, a to i s ohledem na možnost Objednatele zjišťovat a
opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do registračního formuláře.

4.5.

Objednatel potvrdí přijetí Nabídky kliknutím na tlačítko „Koupit vstupenku.“ Po
odeslání potvrzení je Objednatel přesměrován do platební brány, jejímž
prostřednictvím uhradí cenu Vstupenky. Vstupenku lze uhradit pouze bezhotovostně,
a to prostřednictvím on-line platby platební kartou. Cena Vstupenky musí být
odeslána během doby platnosti přihlašovací relace, tedy nejpozději do 15 minut od
okamžiku odeslání registračního formuláře. Nebude-li odeslání ceny vstupenky v této
lhůtě Dodavateli potvrzeno zprostředkovatelem platby, ruší se Nabídka Dodavatele.
Smlouva je uzavřena zaplacením ceny Vstupenky.

5.

Dodací podmínky

5.1.

Dodavatel neprodleně po obdržení ceny Vstupenky toto obdržení Objednateli potvrdí
elektronickou poštou Objednatele, a to na adresu elektronické pošty Objednatele
uvedenou v registračním formuláři.

5.2.

Současně s potvrzením zašle Dodavatel Objednateli na jeho adresu elektronické pošty
Vstupenku v elektronické podobě.

6.

Vadné plnění, reklamace

6.1.

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými
obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, zákona č.
89/2012 Sb., občanského zákoníku).

6.2.

Vadou plnění Dodavatele není zejména změna programu Konference po uzavření
Smlouvy. Dodavatel si vyhrazuje takovou změnu provést zejména v případě zásahu
vyšší moci nebo z důvodů nezáležících na vůli Dodavatele. O změně programu
Dodavatel informuje bez zbytečného odkladu Objednatele na jeho adresu
elektronické pošty.

6.3.

Práva z vadného plnění musí Objednatel uplatnit u Dodavatele bez zbytečného
odkladu od zjištění vady, nejpozději do 6 měsíců ode dne, kdy měl možnost vadu
zjistit.

7.

Odstoupení od Smlouvy

7.1.

Dodavatel má právo odstoupit od Smlouvy, pokud není možné Konferenci uskutečnit
z důvodů, které nezávisí na vůli Dodavatele.

7.2.

Je-li s odstoupením od Smlouvy spojena povinnost vrátit Objednateli peněžní
prostředky, vrátí je Dodavatel stejným způsobem, jakým mu byly poskytnuty.

7.3.

Objednatel, který je spotřebitelem, bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837
občanského zákoníku nemůže odstoupit mimo jiné od smlouvy o poskytnutí služeb,
jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty k
odstoupení, a dále od smlouvy o využití volného času, pokud podnikatel tato plnění
poskytuje v určeném termínu. Objednatel tímto výslovně souhlasí s tím, aby bylo s
plněním služby dle Smlouvy započato před uplynutím lhůty k odstoupení, pokud byla
Smlouva uzavřena později než 14 dní před konáním Konference.

7.4.

Objednatel je oprávněn závazek ze Smlouvy jednostranně zrušit Oznámením o
zrušení smlouvy (dále jen „Oznámení“), učiněným na e-mailovou adresu
info@konferenceglorious.cz nejpozději do 8 dní před zahájením Konference, a
zaplacením Odstupného. Dojde-li Oznámení Dodavateli nejpozději 8 dní před
zahájením Konference, činí Odstupné 70 % zaplacené ceny Vstupenky. Dojde-li
Oznámení Dodavateli nejpozději 14 dní před zahájením Konference, činí Odstupné 40
% zaplacené ceny Vstupenky. Smlouva se ruší okamžikem doručení Oznámení.
Odstupné dle tohoto odstavce se započítává oproti pohledávce na vrácení uhrazené
ceny Vstupenky.

7.5.

Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy písemným oznámením učiněným na
adrese info@konferenceglorious.cz nejpozději do 21 dní před začátkem Konference.

8.

Ochrana osobních údajů, ochrana soukromí, obchodní sdělení a cookies

8.1.

Ochrana osobních údajů Objednatele – fyzické osoby se řídí zákonem č. 101/2000 Sb.,
o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Dodavatel je registrován u
Úřadu pro ochranu osobních údajů pod registračním číslem 00057014.

8.2.

Objednatel souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení,
adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické
pošty, telefonní číslo, číslo účtu, IP adresa, místo a obor vysokoškolského studia (dále
jen jako „Osobní údaje“).

8.3.

Účelem zpracování osobních údajů Objednatele Dodavatelem je realizace práv a
povinností ze Smlouvy včetně platebního styku, a dále marketingové potřeby
Dodavatele. Neudělení souhlasu v celém uvedeném rozsahu však není sám o sobě
překážkou uzavření Smlouvy.

8.4.

Osobní údaje Objednatele budou zpracovány po dobu neurčitou, a to buď
elektronicky automatizovaným způsobem, nebo v listinné podobě neautomatickým
způsobem.

8.5.

Objednatel bere na vědomí, že je povinen při registraci a uzavírání Smlouvy uvést své
osobní údaje správně a pravdivě. Objednatel je povinen bez zbytečného odkladu
informovat Dodavatele o změně ve svých Osobních údajích.

8.6.

Objednatel je oprávněn pověřit zpracováním osobních údajů Objednatele třetí osobu
jakožto zpracovatele. Dodavatel se zavazuje nezpřístupňovat bez svolení Objednatele
jeho osobní údaje třetím osobám s výjimkou osoby zajišťující platební styk.

8.7.

Objednatel má právo na přístup ke zpracovávaným Osobním údajům o své osobě.
Dodavatel má právo na přiměřenou úhradu za poskytnutí zpracovávaných Osobních
údajů, která nepřevýší nezbytné náklady na její poskytnutí. Pokud se Objednatel
domnívá, že jsou jeho Osobní údaje zpracovávány v rozporu s ochranou jeho
soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li nepřesné
vzhledem k účelu jejich zpracování, je Objednatel oprávněn Dodavatele nebo
zpracovatele ve smyslu čl. 8.6 požádat o vysvětlení zpracovávaných Osobních údajů.
Objednatel je dále oprávněn požadovat, aby Dodavatel nebo zpracovatel takový stav
odstranil. Souhlas se zpracováním Osobních údajů je Objednatel oprávněn kdykoli
odvolat.

8.8.

Objednatel bere na vědomí, že Dodavatel může jeho shromažďované osobní údaje
poskytnout jinému správci za účelem nabízení obchodu a služeb. Objednatel souhlasí
s přiřazováním dalších osobních údajů k těmto nad rámec ustanovení § 5 odst. 5
zákona o ochraně osobních údajů. Další správce má při zpracování osobních údajů
objednatele stejné povinnosti jako Dodavatel. Objednatel je oprávněn vyjádřit
nesouhlas s předáním osobních údajů, a to písemně na adrese sídla Dodavatele.

8.9.

Objednatel souhlasí s nahodilým zachycováním své podoby prostřednictvím fotografií
a audiovizuálních záznamů z Konference a s rozšiřováním těchto záznamů za účelem
propagace Konference a Dodavatele, a to zejména na Webové stránce Dodavatele.

8.10. Neprojeví-li Objednatel opačnou vůli, platí, že souhlasí se zasíláním obchodních
sdělení souvisejících se službami, zbožím nebo závodem Dodavatele. Tento souhlas
je Objednatel oprávněn kdykoli odvolat, a to písemně na adrese sídla Dodavatele
nebo prostřednictvím odkazu uvedeného na konci obchodního sdělení.
8.11. Objednatel souhlasí s ukládáním tzv. souborů cookies do paměti svého počítače či
obdobného zařízení. Objednatel je oprávněn tento souhlas kdykoli odvolat a ukládání
cookies zakázat prostřednictvím nastavení svého webového prohlížeče.
9.

Závěrečná ustanovení

9.1.

Tyto Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy.

9.2.

Jedná-li se o spotřebitelskou smlouvu dle ustanovení § 1810 občanského zákoníku,
tvoří nedílnou součást Smlouvy rovněž podmínky uvedené ve Sdělení před uzavřením
smlouvy, které jsou Objednateli dostupné na Webové stránce Dodavatele a v rámci
Nabídky při uzavírání Smlouvy.

9.3.

Právní vztahy vzniklé ze Smlouvy mezi Dodavatelem a Objednatelem se řídí českým
právem.

9.4.

Smlouvy uzavřené v souladu s těmito Obchodními podmínkami lze měnit jen
písemně, po sobě jdoucími číslovanými dodatky podepsanými oběma stranami.

9.5.

Kontaktní údaje Dodavatele:
− adresa pro doručování Ondřej Prášek, Polní 1629, 696 03 Dubňany.
− adresa elektronické pošty info@konferenceglorious.cz,
− telefon 777 839 081.

9.6.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 18. 2. 2016.

