Obchodné podmienky konferencie eBF
(platné od 1. 4. 2019)
Predmetom týchto obchodných podmienok je konferencia eBF, ktorú spoločnosť NAR
marketing s.r.o. každoročne organizuje na tému elektronizácie nákupu a verejného
obstarávania (ďalej len „konferencia“).
I.

Všeobecné ustanovenia

Organizátorom konferencie je spoločnosť NAR marketing s.r.o., Masarykovo náměstí 52/33,
702 00 Ostrava - Moravská Ostrava, IČO: 64616398, DIČ: CZ64616398, zapísaná v OR vedenom
Krajským súdom v Ostrave, oddiel C, vložka 9176 (ďalej len „Organizátor“).
II.

Registračné podmienky

Registráciu účastník vykoná vyplnením registračného formulára, v ktorom uvedie osobné
údaje, rozsah svojej účasti a ďalej identifikačné údaje organizácie, za ktorú sa konferencie
zúčastňuje. Najneskôr do troch pracovných dní dostane e-mailom potvrdenie registrácie
vrátane zálohovej faktúry.
Účastnícky poplatok, vrátane 21 % DPH, účastník uhradí bankovým prevodom na účet
Organizátora uvedeného na zálohovej faktúre a to do dátumu uvedeného na zálohovej
faktúre. Vo variabilnom symbole uvedie číslo zálohovej faktúry.
Organizátor stanovil termíny, v ktorých možno využiť zvýhodnených sadzieb účastníckych
poplatkov (tie sú uvedené v cenníku konferencie: http://ebizforum.sk/cennik-a-kontakt). Pre
výšku poplatku je rozhodujúci dátum prijatia platby na účet Organizátora. Ceny sú uvedené v
príslušnej mene bez DPH. Po prijatí platby bude účastníkovi na e-mailovú adresu zaslaný
daňový doklad.
III. Spracovanie osobných údajov
Pre organizačné zabezpečenie akcie je nevyhnutné, aby Organizátor spracovával osobné údaje
účastníka a to za účelom registrácie, fakturácie a organizačnej administratívy (informovanie
účastníkov, prezencia). Účastník súhlasí s tým, že Organizátor bude v súlade
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so s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EU) o ochrane osobných údaju 2016/679
(ďalej len „Zákon“), v platnom znení, spracovávať jeho nižšie uvedené osobné údaje:
▪

Meno a priezvisko, pracovná pozícia, označenie inštitúcie, resp. spoločnosti, za ktorú
sa akcie zúčastňuje, e-mailovú adresu a telefónny kontakt.

NAR je z hľadiska Zákona správcom osobných údajov a zároveň aj ich spracovateľom. Osobné
údaje budú uchované po dobu 5 rokov od okamihu udelenia súhlasu. Plné znenie podmienok
spracovania osobných údajov možno získať prostredníctvom URL odkazu uvedeného v
registračnom formulári konferencie: http://ebizforum.sk/registracia.
Účastník berie na vedomie, že v priebehu konferencie a doprovodných akcií môžu byť
zhotovované fotografie, video záznamy, audio záznamy, alebo audiovizuálne záznamy
účastníka a jeho prejavu osobnej povahy. Odoslaním vyplneného formuláru a účasťou na
konferencii účastník súhlasí so zverejnením svojich fotografií a údajov pre marketingové účely.
IV. Storno podmienky
Pri zrušení registrácie 14 kalendárnych dní pred prvým dňom konania konferencie sa neplatia
žiadne storno poplatky. Po tomto termíne bude účtovaný poplatok vo výške 50% z ceny.
Pokiaľ dôjde k zrušeniu registrácie 7 a menej kalendárnych dní pred prvým dňom konania
konferencie, bude účtovaný storno poplatok vo výške 100 % ceny.
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