OBCHODNÉ PODMIENKY EUROPEAN COMPLIANCE FORUM 2019
(ďalej len „Obchodné podmienky“)
1. Záujemca o účasť na konferencii European Compliance Forum 2019 (ďalej len
„Záujemca“) organizovanej v termíne 25.-26.04.2019 v priestoroch hotela Zochova Chata
v Modre (ďalej len „Konferencia“) spoločnosťou Deloitte Advisory s.r.o., so sídlom Digital
Park II, Einsteinova 23, 851 01 Bratislava, Slovenská republika, IČO 35 946 067,
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo
36863/B, („Organizátor“), si môže registrovať svoju účasť a zakúpiť si vstupenku na
Konferenciu tým, že vyplní on-line registračný formulár dostupný prostredníctvom
oficiálnej stránky Konferencie (www.ecf-2019.eu) (ďalej len „Formulár“). Odoslaním
Formuláru si Záujemca záväzne objednáva účasť na Konferencii pre určený počet
účastníkov a zároveň sa zaväzuje na zaplatenie registračného poplatku (ďalej len
„Registračný poplatok“) v súvislosti s objednaným počtov vstupov. Záujemca sa
zaväzuje uviesť do Formulára aktuálne a pravdivé informácie.
2. Záujemca berie na vedomie, že Organizátor pripravuje Konferenciu v spolupráci
s partnerom - spoločnosťou RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o., IČO: 36 863 360, so
sídlom Vysoká 2/B, Bratislava 811 06, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu
Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č. 58431/B ako aj inými partnermi, ktorí sú uvedení na
oficiálnej webovej stránke Konferencie. Uvedená skutočnosť nemá vplyv na to, že
zmluva, ktorej predmetom je účasť Záujemcu na Konferencii a ktorá vznikne potvrdením
týchto Obchodných podmienok zo strany Záujemcu a odoslaním Formuláru, je
uzatvorená výlučne medzi Organizátorom a Záujemcom
3. Účasť na Konferencii je spoplatnená sumou Registračného poplatku na Konferencii
(Registration Fee), ktorá je uvedená nižšie. Registračný poplatok je Záujemca povinný
uhradiť do 10 (desiatich) dní od odoslania Formulára vo výške uvedenej nižšie
bezhotovostnou formou, a to medzibankovým prevodom peňažných prostriedkov na
bankový účet Organizátora uvedený nižšie:
Cena: 470 € bez DPH (564 € vrátane DPH)
370 € bez DPH (444 € vrátane DPH) v prípade odoslania Formulára a úhrady
Registration Fee do 22.03.2019
IBAN: SK44 7300 0000 0090 0002 4249
Banka: ING Bank
Meno držiteľa účtu: Deloitte Advisory s.r.o
Variabilný symbol: IČO Vašej spoločnosti
Poznámka: meno a priezvisko Záujemcu
Zálohové faktúry sa nevystavujú. Daňový doklad bude vystavený v súlade so zákonom č.
222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a zaslaný poštou
na adresu Záujemcu uvedenú vo Formulári po ukončení Konferencie.
4. Registračný poplatok zahŕňa vstup na Konferenciu, organizačné zabezpečenie,
materiálovo-technické zabezpečenie, občerstvenie počas Konferencie a večerný program
dňa 25.04.2019 pre jednu fyzickú osobu. Registračný poplatok nezahŕňa ubytovanie
účastníkov ECF 2019 počas trvania Konferencie ani cestovné alebo iné náklady
spojené s dopravou do miesta konania Konferencie.
5. Po pripísaní Registračného poplatku na účet Organizátora bude Záujemcovi doručené
potvrdenie o registrácii na Konfereciu a následne zaslaná vstupenka. Vstupenku je
možné previesť na inú osobu (ako Záujemcu) len na základe písomného súhlasu
Organizátora (vrátane formou e-mailu).

6. Organizátor si vyhradzuje právo odmietnuť registráciu bez uvedenia dôvodu , najmä v
prípade naplnenia kapacity danej priestorovými obmedzeniami. V prípade odmietnutia
registrácie bude Záujemcovi vrátená plná cena Registračného poplatku, a to bez
zbytočného odkladu po odoslaní informácie o odmietnutí registrácie.
7. Organizačné pokyny týkajúce sa miesta konania, dátumu, času, a ostatných informácii
potrebných v súvislosti s účasťou Konferencii, budú zaslané všetkým registrovaným
Záujemcom, ktorí uhradili Registračný poplatok, včas pred uskutočnením Konferencie.
8. Organizátor ECF2019 si vyhradzuje právo na zmenu prednášajúcich, termínu, miesta
konania alebo na zrušenie Konferencie. V prípade výskytu takýchto zmien a skutočností,
bude Organizátor registrovaných Záujemcoch ,čo najskôr informovať telefonicky alebo
elektronicky.
9. Akékoľvek zmeny v účasti na Konferencii (vrátane zrušenia účasti, t.j. odstúpenia od
záväznej registrácie v zmysle podmienok uvedených nižšie) je možné vykonať iba
písomne/mailom
na
adrese
vfilkusova@deloitteCE.com
alebo
na
adrese
hkissova@deloittece.com .
Zrušenie záväznej registrácie Záujemcu a účasti na Konferencii je možné za
nasledovných podmienok:
 z dôvodu zmeny miesta a /alebo termínu Konferencie, a to do 14 dní odo dňa
oznámenia takejto zmeny, pričom v takomto prípade bude Záujemcovi vrátený
celý Registračný poplatok vo výške uhradenej zo strany Záujemcu;
 bez uvedenia dôvodu, pričom v takomto prípade bude Záujemcovi vrátený
Registračný poplatok (i) v plnej výške uhradenej Záujemcovi, pokiaľ bude
oznámenie o zrušení registrácie doručené Organizátorovi doručené do
28.02.2019 (vrátane), (ii) vo výške 50% z Registračného poplatku, pokiaľ bude
oznámenie o zrušení registrácie doručené Organizátorovi doručené od
01.03.2019 do 31.03.2019, (iii) vo výške 100% z Registračného poplatku, pokiaľ
bude oznámenie o zrušení registrácie doručené Organizátorovi doručené od po
31.03.2019.
Ak sa Záujemca na Konferenciu registruje ako fyzická osoba, ktorá pri registrácii na Konferenciu
nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, je Záujemca oprávnený zrušiť registráciu
a odstúpiť od účasti na Konferencii, oznámením o zrušení registrácie, a to v lehote 14 dní odo
dňa odoslania Formulára Organizátorovi, pričom Registračný poplatok (ak bol uhradený), bude
Záujemcovi v takomto prípade uhradený v celej uhradenej výške.
10. Záujemca sa zaväzuje počas Konferencie dodržiavať podmienky stanovené v týchto
Obchodných podmienkach, ako aj pokyny Organizátora vydané v čase trvania
Konferencie.
11. Vyhotovovanie obrazových, zvukových alebo obrazovo-zvukových záznamov počas
Konferencie, zachytávajúce obsah predmetu Konferencie alebo prednášajúcich, resp.
obsah ich príspevkov počas Konferencie je zakázané s výnimkou prípadov, pokiaľ
dotknutá osoba udelila svoj výslovný súhlas s vyhotovením takéhoto záznamu počas
Konferencie a Záujemca (účastník) Konferencie vie udelenie tohto súhlasu preukázať.
Akékoľvek materiály poskytnuté Záujemcovi zo strany Organizátora a prednášajúcich sú
určené výslovne pre individuálne potreby Záujemcu a podliehajú autorským právam
pôvodcu takéhoto materiálu, resp. jeho distribútora. Záujemca sa zaväzuje vynaložiť
všetko nevyhnutné úsilie za účelom ochrany autorských práv k materiálom poskytnutým
na Konferencií, najmä sa zaväzuje zdržať sa konania, ktorým by sa takýto materiál stal
verejne dostupným tretím stranám. Za účelom potvrdenia dodržania povinností
uvedených v tomto odseku Obchodných podmienok Záujemcom, resp. účastníkmi
Konferencie, ktorých Záujemca na Konferencii registroval, sú jednotliví prednášajúci

Konferencie (na základe vlastného uváženia) oprávnení požadovať v čase konania
Konferencie osobitné písomné potvrdenie uvedených povinností.
12. Zmluvný vzťah medzi Záujemcom a Organizátorom je uzatvorený na dobu určitú – odo
dňa odoslania Formulára Organizátorovi do splnenia vzájomných povinností, ak nie je
ukončený skôr niektorým zo spôsobov uvedených nižšie.
Zmluvný vzťah zaniká:
 Splnením vzájomných povinností,
 Neuhradením Registračného poplatku podľa bodu 2,
 Odmietnutím objednávky zo strany Organizátora podľa bodu 5,
 Zrušením podujatia podľa bodu 7,
 Odstúpením Záujemcu od registrácie na Konferencii (zrušením účasti) podľa bodu
9.
13. Predzmluvné informácie pre spotrebiteľov a vzor odstúpenia od zmluvy (zrušenia
registrácie) tvoria prílohu č. 1 týchto Obchodných podmienok, ktorá je dostupná na
nasledovnom odkaze.
14. Oznámenie o spracovaní osobných údajov Záujemcov je dostupné na nasledovnom
odkaze.
15. Právne vzťahy medzi Záujemcom a Organizátorom výslovne neupravené týmito
Obchodnými podmienkami sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky, najmä
zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov s výnimkou
prípadov, keď ide o zmluvu uzatvorenú s fyzickou osobou – spotrebiteľom (t.j. fyzickou
osobou, ktorá v súvislosti s registráciou účasti na Konferencií nekoná v rámci predmetu
svojej podnikateľskej činnosti), pričom v takom prípade sa na ne vzťahuje zákon č.
40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

