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Obchodní podmínky konference eBF 

Tyto Obchodní podmínky upravují pravidla účasti na vzdělávací konferenci eBF na téma elektronizace 
nákupu a veřejných zakázek, která se koná ve dnech 23. - 26. května 2023 (dále jen „Konference“).

I. Obecná ustanovení
1. Organizátorem Konference je společnost PROEBIZ s.r.o., se sídlem 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“).

2. Účastníkem je jakákoliv fyzická nebo právnická osoba, která se registruje k účasti na Konferenci
vyplněním registračního formuláře na webových stránkách Organizátora www.ebizforum.cz
nebo zasláním objednávky (dále jen „Účastník“) a uzavírá tak s Organizátorem smlouvu o účasti
na Konferenci.

3. V registračním formuláři Účastník vyplní uvedené identifikační údaje a další požadované
informace, včetně e-mailu pro zaslání elektronické faktury. Dále vyjádří svůj souhlas s těmito
obchodními podmínkami a souhlas se zpracováním osobních údajů.

II. Registrační a platební podmínky
1. Registraci na Konferenci provede Účastník vyplněním registračního formuláře na webové stránce

Organizátora www.ebizforum.cz, ve kterém uvede své osobní údaje, rozsah účasti a identifikační
údaje organizace, za kterou se Konference účastní. Účastník rovněž uvede, zda organizace, pro
kterou provádí registraci, je aktivním uživatelem některého ze systémů PROEBIZ.

2. Webová stránka Konference obsahuje informace o poskytovaném plnění Organizátora, o cenách
za účast na Konferenci, cenách pro aktivní uživatele systému PROEBIZ či cenách při účasti více
osob z jedné organizace. Ceny jsou uvedeny v českých korunách bez DPH, pro zahraniční
účastníky v EUR bez DPH a pro účastníky z Polska v PLN bez DPH. Ceny za účast na Konferenci
jsou platné po dobu, kdy jsou zobrazovány na webové stránce Konference.

3. Po vyplnění formuláře klikne Účastník na tlačítko „odeslat“ a následně se mu zobrazí přehled celé
jím vytvořené registrace. Účastník je povinen si pečlivě zkontrolovat veškeré náležitosti, které do
registrace uvedl a následně potvrdí tlačítkem „odeslat “.

4. Smluvní vztah mezi Organizátorem a Účastníkem vzniká doručením přijetí registrace na e-
mailovou adresu Účastníka, kterou uvedl při registraci. Registrace ze strany Organizátora bude
potvrzena do 5 pracovních dnů od odeslání registračního formuláře Účastníkem. Součástí
oznámení o potvrzení registrace je doručení zálohové faktury pro úhradu ceny za účast na
Konferenci.

5. Cenu za účast na Konferenci uvedenou na zálohové faktuře zaplatí Účastník převodem z účtu na
základě vystavené zálohové faktury, a to nejpozději do uvedeného data. Jako variabilní symbol
pak uvede číslo zálohové faktury. Po obdržení platby bude Účastníkovi na e-mailovou adresu
zaslán daňový doklad. Nebude-li cena uhrazena ve stanové lhůtě, může být registrace zrušena.

6. V případě registrace Účastníka krátce před zahájením Konference nemusí být Organizátorem
zaslána zálohová faktura a úhradu ceny včetně DPH Účastník provede dle pokynů Organizátora
uvedených na webové stránce Konference nebo zaslaných e-mailem.

III. Zpracování osobních údajů
1. Pro poskytnutí účasti na Konferenci je nezbytné, aby Organizátor zpracovával osobní údaje

Účastníka, a to za účelem registrace, fakturace a organizační administrativy. S osobními údaji
bude Organizátor nakládat v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů
a s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) o ochraně osobních údajů 2016/679 ze dne
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27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o
volném pohybu těchto údajů, v platném znění.

2. Organizátor bude zpracovávat za účelem plnění smlouvy tyto osobní údaje: jméno a příjmení,
pracovní pozice, e-mailová adresa, telefonní kontakt, fotografie a označení organizace, za kterou
se Konference zúčastnil.

3. Organizátor je z hlediska Zákona správcem osobních údajů a zároveň i jejich zpracovatelem.
Osobní údaje budou uchovány po dobu 5 let od okamžiku jejich poskytnutí.

4. Účastník bere na vědomí, že v průběhu Konference mohou být pořizovány fotografie, video
záznamy, audio záznamy, či audiovizuální záznamy Účastníka a jeho projevů osobní povahy.
Účastník souhlasí se zveřejněním svých fotografií a údajů pro marketingové účely. Tento souhlas
je možné odvolat na e-mailové adrese gdpr@proebiz.com.

5. Účastníkovi je zakázáno pořizovat jakékoliv audio či video záznamy z průběhu Konference.

IV. Storno podmínky
1. Při zrušení registrace do 14 kalendářních dnů před prvním dnem 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 Konference nebo se Účastník
Konference nezúčastní, bude účtován storno poplatek ve výši 100 % ceny.

2. V případě, že Organizátor Konferenci zruší, je povinen o této skutečnosti informovat Účastníka a
poskytnuté peněžní prostředky vrátit.

3. V případě zrušení Konference z důvodu nařízení vlády ČR bude Organizátor postupovat v souladu
s nařízením. Zaplacená cena za účast na Konferenci může zůstat v platnosti pro další Konferenci
nebo bude cena Účastníkovi vrácena, případně bude situace řešena poskytnutím voucheru.

V. Závěrečná ustanovení
1. Organizátor si vyhrazuje právo kdykoliv změnit obsah těchto Obchodních podmínek.
2. Organizátor si vyhrazuje právo na změnu programu Konference, vystupujících, místa konání

Konference nebo data konání. Organizátor neodpovídá za jakoukoli újmu způsobenou
Účastníkovi v důsledku těchto změn.

3. Účastník je povinen se řídit pokyny Organizátora, nerušit, dbát zásad slušného chování,
morálních zásad a napomáhat řádnému chodu Konference.

4. Je-li některé ustanovení Obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým
stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému
ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není
dotknuta platnost ostatních ustanovení.

Tyto Obchodní podmínky jsou platné a účinné ode dne 1. 6. 2021. 
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