Obchodní podmínky
V Brně, dne 1. 6. 2021


Obchodní společnost Insolvence 2008, a.s., IČO 277 59 725, se sídlem Kopečná 231/10, Staré
Brno, 602 00 Brno, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B,
vložka 5278 (dále jen „pořadatel“), pořádá vzdělávací akce určené primárně pro insolvenční
správce (dále jen „semináře“).



Semináře je možné uskutečnit prezenčně nebo formou on-line přenosu, přičemž formu
semináře určuje pořadatel při jeho vypsání; možnost změny formy semináře ze strany
pořadatele v souladu s těmito obchodními podmínkami tímto není dotčena.



Přihlašování na semináře probíhá přes přihlašovací formulář dostupný na internetových
stránkách www.insolvencnizona.cz v detailu u vybraného semináře. Smlouva mezi
pořadatelem a účastníkem semináře je uzavřena okamžikem potvrzení účasti na konkrétním
semináři prostřednictvím přihlašovacího formuláře. Potvrzení o účasti pořadatel vystavuje
účastníkům semináře na vyžádání.



Do 3 pracovních dní po registraci na seminář prostřednictvím přihlašovacího formuláře
pořadatel zašle na uvedený kontaktní email účastníka zálohovou fakturu k úhradě
účastnického poplatku, který je splatný v termínu uvedeném v zálohové faktuře. Faktura bude
pořadatelem zaslána do 15 pracovních dní ode dne konání semináře.



Platby za semináře se hradí na bankovní účet pořadatele číslo: 2700502115/2010 vedený u Fio
banka, a.s., pod variabilním symbolem uvedeným v zálohové faktuře. Úhrada je možná pouze
bezhotovostním převodem.



Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu programu, termínu, místa konání, lektora a formy
semináře (prezenčně nebo on-line), příp. na úplné zrušení semináře. Pořadatel je povinen
o takové změně či o zrušení semináře informovat účastníky přihlášené na seminář bez
zbytečného odkladu poté, co se pořadatel o důvodu změny či zrušení dozví.
o

Změna organizačně-administrativní povahy (např. přeskupení bodů v programu
semináře, změna formy semináře z prezenční formy na on-line přenos atp.) nezakládá
přihlášenému účastníkovi, který se rozhodne zrušit účast na semináři, nárok na vrácení
účastnického poplatku, a to bez ohledu na skutečnost, kdy ke zrušení účasti dojde.

o

V případě podstatné změny týkající se programu, termínu, místa konání nebo lektora
semináře nebo v případě zrušení semináře vzniká přihlášenému účastníkovi nárok na
vrácení účastnického poplatku. Účastnický poplatek bude ze strany pořadatele vrácen
nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy přihlášený účastník doručí pořadateli oznámení
o zrušení účasti na semináři.
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Namísto zrušení účasti na semináři může přihlášený účastník umožnit účast náhradníkovi,
kterého za sebe určí, nebo využít možnost převedení účasti na jiný budoucí seminář
organizovaný pořadatelem. Možnost převedení účasti na jiný budoucí seminář může účastník
využít pouze jednou, a to nejpozději do 6 měsíců ode dne konání původního semináře.
Účastník, který nevyužije ani jednu z možností uvedených v předchozí větě, může požádat
pořadatele o písemné materiály ze semináře, příp. o zvukovou nahrávku ze semináře, bude-li
tato pořizována.



Odesláním objednávkového formuláře účastník dává souhlas, že pořadatel může na semináři
pořizovat jeho fotografie a/nebo jiné záznamy (videa, zvukové záznamy atd.)
a následně je zveřejnit na svých webových stránkách nebo sociálních sítích za
účelem propagace služeb pořadatele a/nebo je zpřístupnit ostatním účastníkům semináře.
Kdykoli v průběhu semináře i po jeho skončení je účastník oprávněn svůj souhlas
podle předchozího odstavce odvolat. V takovém případě pořadatel zajistí, aby žádný takový
záznam účastníka nebyl pořízen a/nebo zveřejněn. Po ukončení akce může účastník za tímto
účelem kontaktovat pořadatele na emailu: jaroslav.kocurek@insolvence.as.



Účastník semináře bere na vědomí, že není oprávněn:
o

jakýmkoliv způsobem sdílet se třetími osobami přístupové údaje k semináři
pořádanému on-line formou;

o

kopírovat či jinak rozmnožovat materiály ze semináře ani zvukovou nahrávku ze
semináře, bude-li pořizována;

o

jakýmkoliv způsobem sdílet se třetími osobami materiály ze semináře ani zvukovou
nahrávku ze semináře, bude-li pořizována.

Děkujeme
Tým Insolvence 2008, a.s.
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Příloha č. 1 k Obchodním podmínkám
INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
(dále jen „Informace“)

Správce osobních údajů:
Insolvence 2008, a.s.
IČO: 277 59 725
se sídlem: Kopečná 231/10, Staré Brno, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. B 5278
(dále jen „pořadatel“)
tímto ve smyslu čl. 13 a 14 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679,
obecného nařízení o ochraně osobních údajů
(dále jako „GDPR“)
informuje
o tom, jak pořadatel zpracovává osobní údaje účastníků seminářů.

1. Jaké osobní údaje zpracováváme.
Potvrzením účasti na semináři (tj. přijetím přihlášky na seminář) získáváme tyto osobní údaje
účastníků:







jméno a příjmení, případně titul
IČO (je-li účastník fyzická osoba podnikající)
adresu bydliště nebo sídla
telefonní číslo
emailovou adresu
číslo bankovního účtu.

S těmito osobními údaji dále pracujeme (např. je ukládáme, začleňujeme do evidence
účastníků seminářů nebo na jejich základě vystavujeme faktury), tedy je zpracováváme.
2. Účel zpracování (co s osobními údaji děláme).
Osobní údaje budeme využívat k následujícím účelům:
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a) abychom mohli zajistit účast konkrétního účastníka na semináři, poskytnout mu materiály
a další výstupy ze semináře a vystavit fakturu,
b) abychom mohli vymáhat případné nároky vůči účastníkům, pokud by nám v souvislosti
s přihlášením a účastí konkrétního účastníka na semináři takové nároky vznikly
(např. nárok na náhradu škody),
c) abychom mohli účastníka semináře zařadit do evidence zákazníků, kterým jsou zasílány
upozornění na nově vypsaná školení, konference a další události pořádané pořadatelem,
případně nabídka produktů pořadatele.
3. Právní základ zpracování (proč osobní údaje potřebujeme).
Osobní údaje potřebujeme z těchto (právních) důvodů:


z důvodu oprávněných zájmů (zveřejnění fotografie ze seminářů, na které je zachycen
konkrétní účastník, na webových stránkách či sociálních sítích pořadatele, zasílání
novinek z portfolia pořadatele, případně vymáhání jakýchkoli nároků
vůči účastníkům),



z důvodu plnění smlouvy, kterou jsme s účastníkem uzavřeli (zajištění účasti
na semináři, informace o případných změnách, poskytnutí materiálů a dalších výstupů
ze semináře atd.),



pro plnění právních povinností (zejména vystavení faktury za účast na semináři a s tím
spojené daňové povinnosti pořadatele).

4. Jak dlouho osobní údaje ukládáme.
Osobní údaje ukládáme:


pro účely zasílání novinek z portfolia pořadatele po dobu tří let od účasti na semináři,
pokud se účastník sám neodhlásí ze zasílání těchto novinek dříve,



pro účely našich dalších oprávněných zájmů po dobu pěti let ode dne konání semináře,



pokud zpracování osobních údajů vyžadují právní předpisy, ukládáme tyto osobní
údaje po dobu, po kterou nám to nařizují příslušné právní předpisy.

5. Komu můžeme osobní údaje předat.
Osobní údaje můžeme předat:





společnosti GRiT, s.r.o., IČO: 277 59 725, která vede účetní agendu pořadatele,
společnostem a externím odborníkům (IT, fotografové, grafici, marketingoví
specialisté atd.), kteří se podílejí na organizaci a technickém zajištění semináře,
poradcům pořadatele (advokáti, daňoví poradci atd.),
společnosti The Rocket Science Group LLC (poskytovateli software Mailchimp, přes
který pořadatel zasílá své emailové zprávy s informacemi o novinkách v portfoliu
pořadatele); tato společnost sídlí v USA, dochází tedy k předávání osobních údajů
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mimo EU - společnost se ale zavázala dodržovat dohodu Privacy Shield, osobní údaje jsou
tedy z její strany řádně zabezpečeny,
státním orgánům, které si je vyžádají, nebo kterým je pořadatel povinen takové údaje
předávat (soudy, úřady).

6. Práva spojená se zpracováním osobních údajů.
Účastníci semináře mají následující práva:








právo na přístup (tj. právo na informace o osobních údajích),
právo na opravu (tj. právo na opravu osobních údajů, pokud se změní, nebo nejsou
správné),
právo na výmaz (tj. právo na vymazání některých osobních údajů),
právo na omezení zpracování (tj. právo na přerušení zpracování na dobu, než se vyřeší
sporná otázka ohledně osobních údajů),
právo na přenositelnost (tj. právo na předání osobních údajů ve strojově čitelné
podobě),
právo vznést námitku (tj. právo žádat, aby se nezpracovávaly osobní údaje pro účely
oprávněných zájmů),
právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

a to v rozsahu podle GDPR.
7. S kým řešit osobní údaje.
Pokud má účastník semináře dotaz k osobním údajům, nebo chce využít některé právo podle
bodu 6, může nás kontaktovat na emailu: gdpr@insolvence.as nebo telefonním čísle: 770 143
004.
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