KONFERENCE INSOLVENCE 2020
(dále jen Konference)

Závazné obchodní podmínky
Organizátor Konference a fakturační údaje
Organizátorem Konference je Insolvence 2008, a.s., Kopečná 231/10, 602 00 Brno,
IČ: 27759725, DIČ: CZ 27759725 (dále jen „Společnost“). Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku pod sp. zn. B 5278 vedené u Krajského soudu v Brně. Bankovní spojení: Fio banka, a.s., č.
ú. : 2700502115/2010.

Objednávky
Objednávky k účasti na Konferenci přijímáme prostřednictvím objednávkového formuláře
na www.konferenceinsolvence.cz a tyto jsou závazné. Přihlásit se je možné prostřednictvím
objednávkového formuláře na těchto webových stránkách.

Účastnický poplatek
Účastnický poplatek požadujeme uhradit před konáním Konference převodem na náš účet číslo
2700502115 vedený u Fio banka, a.s. na základě zálohové faktury, kterou obdržíte
do tří pracovních dnů po odeslání vyplněné závazné objednávky. Zálohová faktura bude obsahovat
všechny údaje potřebné k provedení platby. Účastnický poplatek může být ponížen o slevu po
uvedení správného slevového kódu, slevy se nekumulují.

Daňový doklad
Daňový doklad obdrží klient emailem po připsání platby na účet Společnosti v termínu
předepsaném zákonem. Faktura bude vystavena a zaslána účastníkovi Konference emailem
po proběhnutí akce.
Na vyžádání zákazníka pošleme fakturu poštou. Daňový doklad bude obsahovat veškeré náležitosti
daňového dokladu dle § 28 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění
pozdějších předpisů. Cena Konference zahrnuje vstup na konferenci, materiály
a občerstvení.

Stornovací podmínky
Při písemném sdělení storna na adresu sídla naší Společnosti vracíme do 15. 9. 2020
50 % účastnického poplatku. Při stornování po 15. 9. 2020 účtujeme stornopoplatek ve výši
100 % účastnického poplatku.
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Zpracování osobních údajů
Vyplněním a odesláním závazné objednávky vyjadřujete souhlas se zařazením všech osobních údajů
vámi uvedených v objednávkovém formuláři (dále jen „údaje“) do databáze Společnosti a s jejich
případným zpracováním dalšími zpracovateli, a to partnery Konference, pro účely registrace na
Konferenci, a dále pro marketingové účely Společnosti a jejích partnerů (spolupořadatelů
Konference), tj. za účelem nabízení výrobků a služeb, včetně zasílání informací o pořádaných
akcích, produktech a jiných aktivitách, jakož i za účelem zasílání obchodních sdělení prostřednictvím
elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., za využití vámi uvedeného elektronického
kontaktu, a to na dobu neurčitou, respektive do odvolání souhlasu. Tím není dotčeno právo
Společnosti zpracovávat osobní údaje účastníků Konference v souladu s platnými právními předpisy
po dobu nezbytnou k úplnému vypořádání práv a povinností souvisejících s účastí na Konferenci.
Účastník
Konference
bere
na
vědomí,
že
má
práva
dle §§ 11 a 21 zák. č. 101/2000 Sb., tj. zejména, že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas
může bezplatně kdykoliv na adrese Společnosti odvolat, že má právo přístupu k osobním údajům a
právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci, atd.
V případě pochybností o dodržování povinností Společností se může obrátit
na Společnost, případně s podnětem i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk.
Sochora 27, Praha 7, 170 00.

Organizační změny
Společnost si vyhrazuje právo na změnu formátu, lektora, termínu nebo zrušení Konference z
vážných organizačních a provozních důvodů. O všech případných změnách budete neprodleně
informováni telefonem nebo emailem.
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