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VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY (VSP)
1. OBECNÉ INFORMACE
1.1. Organizátorem konference je Správa železnic, státní
organizace (dále jen "organizátor"), ve spolupráci se
zprostředkovatelem a to společností EXPOmedia s.r.o. (dále jen
"zprostředkovatel").
1.2. Účastníkem se mohou stát právnické a fyzické osoby, kterým
organizátor ve spolupráci se zprostředkovatelem potvrdili účast
(potvrzením závazné přihlášky).
2. PŘIHLÁŠENÍ NA AKCI
2.1. Podmínkou účasti na konferenci je řádné vyplnění a odeslání
přihlášky prostřednictvím elektronického formuláře, zaplacení
příslušného poplatku ve stanoveném termínu a stanoveným
způsobem. Za nesprávné a chybějící údaje v přihlášce nese
odpovědnost účastník konference se všemi důsledky.
2.2. Přihlášením na konferenci účastník stvrzuje souhlas s těmito
všeobecnými smluvními podmínkami.
2.3 Detailní program konference bude uveden na webových
stránkách akce. Organizátor si vyhrazuje právo provést v
konečném programu konference úpravy, pokud jsou nezbytné a
neovlivní charakter akce.
3. CENA
Informace k platbě včetně povinného variabilního symbolu
obdrží účastník konference prostřednictvím emailové
korespondence a to do tří pracovních dnů od úspěšného odeslání
přihlašovacího formuláře a potvrzení účasti Organizátorem.
Splatnost dokladů je 7 (sedm) pracovních dní. Po obdržení platby
je účastníkovi emailem závazně potvrzena účast na konferenci.
4. ZRUŠENÍ ÚČASTI NA KONFERENCI ZE STRANY
ÚČASTNÍKA
a) Účastnický poplatek
4.1. Účastník konference má právo zrušit svou účast na
konferenci. Zrušení účasti musí být provedeno elektronicky na
email zprostředkovatele: monika.svobodova@expomedia.cz.
Uhrazená částka se vrací účastníkovi v případě, že písemné
stornování bude zprostředkovateli doručeno nejpozději 1 měsíc
před zahájením konference. V této lhůtě je možné přihlásit
náhradníka.
b)Objednávka reklamy a prezentace na konferenci
4.2. V případě, že účastník odvolá zcela svou účast na konferenci
a zruší objednané služby musí být zrušení provedeno
elektronicky
na
email
zprostředkovatele:
monika.svobodova@expomedia.cz. Uhrazená částka se vrací
účastníkovi v případě, že písemné stornování bude
zprostředkovateli doručeno nejpozději 1 měsíc před zahájením
konference.
5. ZTRÁTY A POJIŠTĚNÍ
5.1 Organizátor neodpovídá účastníkovi za jakoukoliv ztrátu,
zničení či jakékoliv poškození, bez ohledu na to, zda se zničení či
jiné poškození stalo před zahájením, během, či po skončení akce.
V případě odcizení je účastník povinen nahlásit tuto skutečnost
na Policii ČR, náhrada škody je možná pouze prostřednictvím
pojišťovny, u které je účastník přihlášený.
6. DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ
6.1 Účastnit konference se mohou pouze řádně přihlášení
účastníci, případně jejich řádně nahlášení náhradníci (viz. bod 5.
VSP).
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6.2 Organizátor nenese zodpovědnost za účastníky, kteří se z
jakéhokoli důvodu nedostavili včas na místo zahájení konference.
V tomto případě nemají účastníci nárok na vrácení zaplacené
ceny.
7. ZÁVĚREČNÁ USTAVENÍ
7.1 V případě, že organizátor v důsledku jím nezaviněných
okolností (vis major) nemůže zahájit akci, uvědomí o tom bez
odkladu účastníka. Veškeré závazky vzniklé z uzavřené smlouvy
se přesouvají na náhradní termín a účastníkovi nepřísluší žádný
nárok na náhradu vzniklých škod. (netýká se ubytování)
7.2 V případě, že organizátor v důsledku jím nezpůsobených
okolností nebude mít možnost konferenci uskutečnit nebo
zabezpečit její řádný průběh v místě konání – Clarion Congress
Hotel Olomouc - je oprávněn akci přesunout do jiného místa
konání (prezentačního areálu na území ČR, který bude odpovídat
významu a rozsahu akce), které organizátor určí. O této
skutečnosti uvědomí organizátor a zprostředkoval účastníky.
7.3 Veškeré změny a dodatky smluvního vztahu mohou platně
nastat pouze písemným ujednáním.
7.4 Jakékoliv nároky ze strany účastníka vůči organizátorovi musí
být
uplatněny
písemnou
formou
na
email:
monika.svobodova@expomedia.cz ihned po zjištění závady,
max. poslední den konání akce, jinak jeho právo zaniká.
7.5 Účastník konference souhlasí, aby poskytnuté osobní údaje
byly zpracovány organizátorem a zprostředkovatelem
konference pro potřeby řádného zajištění konference, a to po
dobu konání akce a následně 1 rok po jejím
skončení. Organizátor a zprostředkovatel zpracovává osobní
údaje manuálně i automaticky. Účastník konference je oprávněn
požadovat informaci o zpracování svých osobních údajů o účelu
zpracování osobních údajů, rozsahu, případně kategoriích
osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, o zdrojích
osobních údajů, o povaze automatizovaného zpracování, o
zpracovatelích, o příjemcích, případně kategoriích příjemců
osobních údajů.
Zprostředkovatel poskytne sdělení požadovaných informací bez
zbytečného odkladu, za přiměřenou úhradu nepřevyšující
náklady nezbytné na poskytnutí takové informace.
V případě, že účastník konference zjistí nebo se domnívá, že
organizátor provádí zpracování osobních údajů, které je v
rozporu s ochranou soukromého a osobního života účastníka
konference nebo v rozporu se zákonem, je účastník konference
oprávněn požádat organizátora o vysvětlení nebo požadovat, aby
organizátor odstranil takto vzniklý stav; zejména je účastník
konference oprávněn požadovat blokaci, provedení opravy,
doplnění nebo likvidaci osobních údajů.
Organizátor a zprostředkovatel vždy bez zbytečného odkladu
informuje účastníka konference o vyřízení jeho žádosti. Účastník
konference má právo kdykoliv se obrátit se svým podnětem na
Úřad pro ochranu osobních údajů.
7.6 V souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon,
uděluje účastník organizátorovi a zprostředkovateli souhlas s
pořízením zvukových a obrazových záznamů a s jejich
zveřejněním v souvislosti s prezentací organizátora a
zprostředkovatele konference, které se účastník účastnil, a to bez
nároku účastníka na odměnu.
7.7 Smluvní vztahy se řídí českým právem.
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