Všeobecné obchodné podmienky medzi Klub priateľov katedry leteckej dopravy, OZ – IČO 37974271 (organizátor)
a objednávateľom (účastníkom konferencie alebo semináru)
1. Záujemca o účasť na konferencii alebo seminári vypĺňa on-line registračný formulár, ktorý je zároveň záväznou
prihláškou a stáva sa objednávateľom. Registrácia sa považuje za záväznú objednávku.
2. Údaje získané registráciou budú v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z. z. použité iba v rámci
obchodného vzťahu medzi organizátorom a objednávateľom a nebudú poskytnuté tretej osobe.
3. Po obdržaní Záväznej prihlášky vystaví organizátor faktúru, ktorá bude odoslaná na email zadaný v objednávke,
v prípade potreby poštou.
4. Organizátor si vyhradzuje právo prihlášku neprijať v prípade preplnenia kapacity objednávaného termínu, nekonania
konferencie alebo semináru. O tejto skutočnosti bude objednávateľa následne informovať.
5. V prípade nedostatočného naplnenia konferencie alebo semináru si organizátor vyhradzuje právo ho zrušiť, o čom bude
objednávateľ včas informovaný a zaplatená suma mu bude v plnej výške účastníckeho poplatku vrátená.
6. Organizačné pokyny s miestom konania, dátumom, časom, a s ostatnými potrebnými informáciami sú zasielané všetkým
prihláseným objednávateľom včas pred uskutočnením konferencie alebo semináru, zároveň sú zverejnené online.
7. Pokiaľ sa objednávateľ nemôže osobne zo závažných a vopred oznámených dôvodov zúčastniť konferencie alebo
semináru, môže poslať za seba náhradníka, musí však o tom informovať organizátora písomnou alebo telefonickou formou,
najneskôr 1 pracovný deň pred začiatkom konferencie alebo semináru.
8. Objednávateľ má právo uplatniť si dva druhy zliav: Early Bird (zľava 50 eur), denný doktorand (max 50% zľava).
9. Účastnícky poplatok zahŕňa vstup na konferenciu alebo seminár, organizačné zabezpečenie, materiálovo-technické
zabezpečenie, občerstvenie.
10. Organizátor si vyhradzuje právo meniť program.
11. Uvedené ceny v prihláške sú bez DPH. DPH sa uplatní podľa platných predpisov.
12. Zrušenie účasti je možné s nárokom na vrátenie celej platby najneskôr do 21 dní pred konferenciou. Po tomto termíne
sa poplatok nevracia (je však možné poslať náhradníka viď. bod 7.) Registráciu je možné zrušiť len písomne.
13. Dôvodom reklamácie nemôže byť nespokojnosť objednávateľa s programom a organizáciou konferencie alebo
seminára, nenaplnenie očakávaní objednávateľa s programom. Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu programu.
14. Objednávateľ si je vedomý a súhlasí s tým, že z konferencií alebo seminárov, ktorých sa objednávateľ zúčastní, je
vyhotovovaný audiovizuálny záznam, ktorý je v reálnom čase k dispozícii účastníkom, ktorí sa nemôžu konferencie osobne
zúčastniť (napr. protipandemické opatrenia).
15. Účelom spracúvania Osobných údajov Dotknutej osoby Prevádzkovateľom je (i) umožnenie účasti na konferenciách,
seminároch a iných akciách Prevádzkovateľa Dotknutej osobe a poskytovanie s tým súvisiacich služieb, (ii) zasielanie
informácie o plánovaných odborných podujatiach.
16. Právnym základom spracúvania Osobných údajov je (i) plnenie zmluvných povinností Prevádzkovateľa zo zmluvného
vzťahu s Dotknutou osobou (článok 6 odsek 1 písmeno b) GDPR a §13 odsek 1 písmeno b) Zákona o ochrane osobných
údajov), (ii) plnenie zákonných povinností Prevádzkovateľa (článok 6 odsek 1 písmeno c) GDPR a §13 odsek 1 písmeno
c) Zákona o ochrane osobných údajov) a (iii) oprávnený záujem Prevádzkovateľa (článok 6 odsek 1 písmeno f) GDPR a
§13 odsek 1 písmeno f) Zákona o ochrane osobných údajov), ktorý spočíva v záujme na riadnom a úplnom splnení
zmluvných povinností zo strany Dotknutej osoby a prípadnom uplatnení nárokov Prevádzkovateľa alebo tretej osoby voči
Dotknutej osobe.
17. Prevádzkovateľ bude spracovávať osobné údaje Dotknutej osoby v nasledujúcom rozsahu (zoznam osobných údajov):
(i) identifikačné údaje (meno a priezvisko, IČO, IČ DPH, DIČ), (ii) kontaktné údaje (fakturačná adresa).
18. Prevádzkovateľ nepoužíva automatizované rozhodovanie ani profilovanie.
19. Kontrolu spracúvania osobných údajov vykonáva Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky so sídlom na
Hraničnej 4826/12, 820 07 Bratislava - Ružinov. Dotknutá osoba je oprávnená podať návrh na začatie konania o ochrane
osobných údajov tomuto úradu ako dozornému orgánu.
20. V prípade, že dôjde medzi dodávateľom a objednávateľom, ktorý je spotrebiteľom, ku vzniku spotrebiteľského sporu
zo zmluvy o zabezpečení účasti na konferencii uzatvorenej na základe objednávky objednávateľa, ktorý sa nepodarí vyriešiť
vzájomnou dohodou, môže objednávateľ-spotrebiteľ podať návrh na mimosúdne riešenie takéhoto sporu určenému subjektu
mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov, ktorým je:
Orgán alternatívneho riešenia sporov v zmysle zákona č. 391/2015 Z. z. Slovenská obchodná inšpekcia - SOI pre Žilinský
kraj, odbor dozoru, so sídlom Predmestská 1359/71, 010 01 Žilina, tel.: +421 41 763 21 30, +421 41 724 58 68, email:
za@soi.sk

