
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

NAR marketing s.r.o., Masarykovo náměstí 52/33, 702 00 Moravská Ostrava | tel.: 597 587 100 | nar@proebiz.com  

IČO: 64616398, DIČ: CZ64616398, zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 9176 

www.proebiz.com 

Obchodní podmínky konference eBF 

(platné od 1. 9. 2020) 

  

Předmětem těchto obchodních podmínek je konference eBF, kterou společnost NAR marketing s.r.o. 

každoročně organizuje na téma elektronizace nákupu a veřejných zakázek (dále jen „konference“). 

Pro rok 2020 bude konference streamovaná on-line.  

I. Obecná ustanovení  

Organizátor konference je společnost NAR marketing s.r.o., Masarykovo náměstí 52/33, 702 00 

Ostrava - Moravská Ostrava, IČO: 64616398, DIČ: CZ64616398, zapsána v OR vedeném Krajským 

soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 9176 (dále jen „Organizátor“).  

Účastník je jakákoliv fyzická nebo právnická osoba, která se registruje k účasti na konferenci eBF 

(dále jen „Účastník“). 

 

II. Registrační podmínky  

Registraci Účastník provede vyplněním registračního formuláře, ve kterém uvede osobní údaje, 

rozsah své účastí a dále identifikační údaje organizace, za kterou se konference účastní. Nejpozději do 

tří pracovních dní obdrží e-mailem potvrzení registrace včetně zálohové faktury.  

Účastnický poplatek, včetně 21 % DPH, Účastník uhradí bankovním převodem na účet uvedený na 

zálohové faktuře, a to do data uvedeného na zálohové faktuře. Ve variabilním symbolu uvede číslo 

zálohové faktury.  

Ceny jsou uvedeny v příslušné měně bez DPH. Po obdržení platby bude Účastníkovi na e-mailovou 

adresu zaslán daňový doklad.  

III. Zpracování osobních údajů  

Pro organizační zajištění konference je nezbytné, aby Organizátor zpracovával osobní údaje 

Účastníka, a to za účelem registrace, fakturace a organizační administrativy (informování Účastníků, 

prezence). Účastník souhlasí s tím, že Organizátor bude v souladu s nařízením Evropského 

parlamentu a Rady (EU) o ochraně osobních údajů 2016/679 (dále jenom „Zákon“), v platném znění, 

zpracovávat jeho níže uvedené osobní údaje:  

 Jméno a příjmení, pracovní pozice, e-mailová adresa, telefonní kontakt, fotografie a označení 

organizace, za kterou se konference zúčastnil.  

 

Organizátor je z hlediska Zákona správcem osobních údajů a zároveň i jejich zpracovatelem. Osobní 

údaje budou uchovány po dobu 5 let od okamžiku udělení souhlasu.  



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

NAR marketing s.r.o., Masarykovo náměstí 52/33, 702 00 Moravská Ostrava | tel.: 597 587 100 | nar@proebiz.com  

IČO: 64616398, DIČ: CZ64616398, zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 9176 

www.proebiz.com 

Účastník bere na vědomí, že v průběhu streamu konference mohou být pořizovány fotografie, video 

záznamy, audio záznamy, či audiovizuální záznamy Účastníka a jeho projevů osobní povahy. 

Odesláním vyplněného formuláře a účastí na konferenci Účastník souhlasí se zveřejněním svých 

fotografií a údajů pro marketingové účely.  

 

IV. Storno podmínky  

Při zrušení registrace do 14 kalendářních dnů před prvním dnem streamování konference se neplatí 

žádné storno poplatky. Po tomto termínu bude účtován poplatek ve výši 50 % z ceny. Pokud dojde ke 

zrušení registrace 7 a méně kalendářních dnů před prvním dnem on-line přenosu, bude účtován 

storno poplatek ve výši 100 % ceny. 
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