
 
 
 
 

 

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ÚČASTNÍKY 

VELETRHU EDUCA WEEK LIBEREC 2022 V RÁMCI 

REGISTRACE PRO ÚČAST BĚHEM EDUCA KIDS 

 

A) REGISTRACE A ÚČAST  V RÁMCI DUCA KIDS 

1) Pořadatelem EDUCA WEEK LIBEREC 2022 a jeho 

části EDUCA KIDS (dále jako „Akce“) je 

společnost SFM Liberec s.r.o., IČO: 445 68 118, se 

sídlem Jeronýmova 572/22, Liberec VII – Horní 

Růžodol, PSČ: 460 07, zapsaná v obchodním 

rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad 

Labem, oddíl C, vložka 2155 (dále jako 

„Pořadatel“). 

2) Účastníkem Akce je fyzická osoba, která se Akce 

účastní na základě registrace provedené 

prostřednictvím Registračního formuláře 

(jak je tento pojem definován níže) (dále 

jen „Účastník“). 

3) K účasti na Akci musí být Účastník přihlášen 

prostřednictvím registračního formuláře dostupného 

na webových stránkách https://www.educakids.cz 

(dále jako „Registrační formulář“).  

4) Registraci je možné provádět do 16.10. 2022. 

5) Partnerem Akce je právnická osoba, která se účastní 

Akce v rámci veletrhu EDUCA WEEK Liberec 

2022 a především jeho části EDUCA KIDS 

v termínu 10 – 16.10. 2022. Přehled jednotlivých 

Partnerů, tak i programu nejdete na webových 

stránkách https://www.educaliberec.cz/ (dále jako 

„Partner“). 

6) Osobou, která vyplňuje Registrační formulář (dále 

jen „Registrátor“), může být pouze fyzická osoba 

starší 15 let. Registrátor, který je starší 18 let a je 

k tomu v souladu s právními předpisy oprávněn 

(např. zákonný zástupce), může k účasti na Akci 

registrovat další osoby (dále jen „Registrovaná 

osoba“). 

7) Osoby mladší 15 let se mohou Akce účastnit 

jako Návštěvníci pouze na základě registrace 

provedené Registrátorem, který je k provedení 

takové registrace za osobu mladší 15 let oprávněn 

(např. zákonný zástupce) a pouze v doprovodu 

osoby starší 18 let.  

8) Registrace probíhá online prostřednictvím 

webových stránek https://www.educakids.cz 

Registrátor vyplní Registrační formulář 

na webových stránkách a jejich prostřednictvím jej 

odešle.  

9) Na e-mail uvedený v Registračním formuláři bude 

zasláno potvrzení o registraci, ve kterém bude 

uveden také počet Registrovaných osob (pokud 

Registrátor registroval další osoby), (dále jen 

„Potvrzení o registraci“). Potvrzení o registraci 

opravňuje Účastníka k čerpání benefitů v rámci 

Akce u jednotlivých Partnerů a je platné 

pro Registrátora a Registrované osoby.  

10) Při čerpání benefitů u jednotlivých Partnerů během 

Akce jsou všichni Účastníci povinni se prokázat 

Potvrzením o registraci (pokud je na základě jedné 

registrace registrováno více osob, prokazuje 

Registrátor registraci při vstupu za všechny 

Registrované osoby). Osoby, které se neprokážou 

Potvrzením o registraci, nemusí být na Akci 

vpuštěny či čerpat benefity. 

11) Zasláním Registračního formuláře Pořadateli je 

mezi Pořadatelem a Registrátorem uzavřena 

smlouva o účasti na Akci (dále jako „Smlouva“). 

Tyto všeobecné obchodní podmínky pro Účastníky 

Akcí (dále jako „Podmínky“) jsou nedílnou součástí 

Smlouvy. Pokud Registrátor registruje další 

Registrované osoby, jsou na základě Smlouvy 

uzavřené mezi Registrátorem a Pořadatelem 

ke vstupu oprávněny také Registrované osoby, 

a to za podmínek uvedených v Podmínkách. 

Registrátor zajistí, aby všechny Registrované osoby 

byly seznámeny s podmínkami těchto Podmínek, 

včetně informací o zpracování osobních údajů 

obsažených v těchto Podmínkách a zde: 

https://www.sportparkliberec.cz/osobni-udaje. 

12) Všichni Účastníci Akcí jsou při návštěvách Partnerů 

povinni se po celou dobu řídit návštěvním a 

provozním řádem udaných Partnerů, 

které jsou zveřejněny na jejich webových stránkách. 

Registrátor zajistí, aby s návštěvním řádem byly 

seznámeny také Registrované osoby. 

13) Partner Akce si vyhrazuje právo ze zvlášť závažných 

důvodů vzniklých nezávisle na vůli Pořadatele, 

změnit či upravit místo, termín či rozsah konání a 

podmínky účasti během jednotlivých Akcí po 

dohodě s Pořadatelem a o této skutečnosti bude 

informovat bezodkladně Účastníka.  

14) V případě i) nepředvídatelné nebo neodvratitelné 

události (vyšší moc, pandemie, živelné katastrofy, 

vládní opatření na ochranu zdraví atp.), vzniklé 

nezávisle na vůli Pořadatele nebo ii) změny 

okolností, které Pořadatel nemohl ovlivnit 
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(např. v důsledku veřejnoprávních opatření přijatých 

v souvislosti s šířením nákazy koronaviru 

označovaného jako SARS Cov-2 (COVID-19) 

nebo v důsledku nákazy koronavirem označovaným 

jako SARS Cov-2 (COVID 19) bude podstatná část 

zaměstnanců Pořadatele či Partnerů umístěna do 

karantény a bude tak výrazně omezeno nebo 

znemožněno pořádání Akce, atp.), (dále jen 

„Překážky“) může být konání Akce Pořadatelem či 

Partnerem bez náhrady zrušeno. 

 

B) ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ  

1) Pořadatel jako správce osobních údajů zpracovává 

osobní údaje v souladu s nařízením Evropského 

parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. dubna 2016 

o ochraně fyzických osob v souvislosti 

se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu 

těchto údajů a o zrušení směrnice 94/46/ES (dále jen 

„GDPR“). 

2) Pořadatel zpracovává osobní údaje Účastníků, které 

mu byly v souvislosti s Akcí poskytnuty 

v Registračním formuláři či jiným způsobem. 

Pořadatel provádí zpracování zejména pro účely 

a z důvodu plnění Smlouvy, plnění povinností 

vyplývajících z platných právních předpisů, 

na základě oprávněného zájmu Pořadatele 

a v případě, že je mu udělen souhlas se zpracováním 

osobních údajů, pak k účelům, ke kterým byl takový 

souhlas udělen (např. marketingové účely). 

Poskytnutí identifikačních a kontaktních údajů 

Účastníka pro účely plnění Smlouvy je povinné. 

3) Pořadatel pracovává zejména následující osobní 

údaje Účastníků: identifikační a kontaktní údaje, 

další údaje, které jsou nezbytné pro plnění Smlouvy, 

pro plnění právní povinnosti nebo realizaci 

oprávněného zájmu (např. audiovizuální záznamy), 

případně údaje k jejichž zpracování udělil subjekt 

údajů souhlas. 

4) Pořadatel má oprávněný zájem na zajištění 

propagace jednotlivých Akcí, dokumentace průběhu 

jednotlivých Akcí a jeho vyhodnocení, pro tyto 

účely tak bude Pořadatel zpracovávat obrazové, 

zvukové a audiovizuální záznamy osob 

přítomných na jednotlivých Akcích. Záznamy 

mohou být pro účely propagace Akce zveřejněny na 

webových stránkách Pořadatele a jednotlivých 

Partnerů či jiným způsobem. Proti zpracování 

osobních údajů Účastníka na základě oprávněného 

zájmu může Účastník vznést námitku. Registrátor 

odesláním Registračního formuláře uděluje 

Pořadateli souhlas se zachycením jeho podoby či 

jiných projevů osobní povahy ve smyslu § 84 a násl. 

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů, (dále jen „OZ“) a pokud 

registruje také Registrované osoby, pak prohlašuje, 

že je oprávněn udělit za všechny Registrované osoby 

souhlas se zachycením jeho podoby či jiných 

projevů osobní povahy dle § 84 a násl. OZ a tento 

souhlas uděluje. 

5) Pořadatel pak pro účely propagace Akce a jeho 

dalších ročníků rozesílá Newsletter o veletrhu 

EDUCA WEEK Liberec a jeho části EDUCA 

KIDS. Na e-mailovou adresu Registrátora uvedenou 

v Registračním formuláři tak budou zasílány 

newslettery o veletrhu EDUCA. Registrátor souhlasí 

se zasíláním newsletterů o veletrhu EDUCA 

ponecháním zaškrtnutého pole „Mám zájem o 

zasílání newsletterů EDUCA“, případně se lze 

z odběru kdykoliv odhlásit proklikem na odkaz 

uvedený v e-mailu s newsletterem nebo zasláním 

e-mailové zprávy na registrace@educaweek.cz 

V případě, že Registrátor odmítne zasílání 

newsletterů EDUCA, nebudou mu tyto newslettery 

zasílány. Odmítnutí nebo odhlášení z odběru nemá 

vliv na registraci a účast na Akci. 

6) Registrátor může v Registračním formuláři udělit 

svůj souhlas se zpracováním osobních údajů pro 

marketingové účely ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) 

GDPR, a to:  

a) ponecháním zaškrtnutého políčka s textem 

„Mám zájem o zasílání newsletterů či novinek 

Pořadatele“ uděluje Registrátor souhlas se 

zpracováním jeho osobních údajů pro 

marketingové účely Pořadatele; 

b) ponecháním zaškrtnutého políčka s textem 

„Mám zájem o zasílání newsletterů či novinek 

obchodních partnerů Pořadatele“ uděluje 

Registrátor souhlas se zpracováním jeho 

osobních údajů pro marketingové účely 

obchodních partnerů Pořadatele, 

7) Zaškrtnutím tohoto políčka uděluje Registrátor svůj 

souhlas se zpracováním jeho osobních údajů 

pro výše uvedené účely po dobu 2 let.  

8) Udělení souhlasu je dobrovolné a souhlas 

se zpracováním osobních údajů lze pro výše 

uvedený účel zpracování kdykoli odvolat, 

mailto:registrace@educaweek.cz


 

 

 

 

 

tedy z odběru se lze kdykoliv odhlásit proklikem 

na odkaz uvedený v obchodním sdělení (newsletteru 

apod.) nebo zasláním e-mailové zprávy na 

registrace@educaweek.cz  . V případě, že 

Registrátor neudělí souhlas se zpracováním jeho 

osobních údajů pro marketingové účely Pořadatele 

a/nebo obchodních partnerů Pořadatele, nebudou 

jeho údaje pro tento čel využity (s výjimkou zasílání 

newsletteru EDUCA – pokud toto v Registračním 

formuláři neodmítnul). Neudělení nebo odvolání 

souhlasu nemá vliv na registraci a účast na Akci. 

9) Bližší informace o zpracování osobních údajů 

Pořadatelem a právech Návštěvníků jako subjektů 

údajů jsou uvedeny zde: 

https://www.sportparkliberec.cz/osobni-udaje. 

 

 

 

mailto:registrace@educaweek.cz
https://www.sportparkliberec.cz/osobni-udaje

