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Podmínky akce 
 

Exclusive Networks Czechia s.r.o. 

Tento dokument definuje podmínky událostí pořádaných společností Exclusive 
Networks Czechia s.r.o., IČ: 28321561, které jsou platné, pokud jsou uvedeny při 

registraci na akci. 

Účastník se zavazuje: 
• Řídit se pokyny organizátora, řečníků a instruktorů; a jednat s maximální opatrností, 
aby nedošlo k poškození sebe, ostatních účastníků, vybavení a nábytku v místě konání 
a majetku pořadatele. 

• Při účasti na společenských nebo sportovních akcích bere v úvahu svůj zdravotní stav 
a informuje organizátora o příslušných zdravotních omezeních, pokud existují. 

• Nenarušovat práva duševního vlastnictví platná pro veškerý obsah, který může být 
účastníkovi na akci poskytnut. Účastník může použít poskytnutý obsah pouze v souladu 
s příslušným účelem akce, zejména k rozšíření vlastních znalostí. Souhlas organizátora 
je vyžadován pro další použití obsahu, jako je jeho sdělování veřejnosti nebo 
reprodukce. 

• Chránit dobré jméno a pověst organizátora a jeho partnerů, kteří akci podporují. 

Organizátor se zavazuje: 
• Vynaložit přiměřené úsilí k zajištění toho, aby informace, které mohou být účastníkovi 
poskytnuty na akci a/nebo ve zprávách zasílaných po akci, byly správné, relevantní a 
přesné. Pořadatel však neposkytuje žádnou záruku, pokud jde o správnost, relevanci a 
přesnost těchto aktualizací. 

• Poskytovat účastníkovi aktuální informace o novinkách a nabídkách od organizátora 
a jeho partnerů. Organizátor vynaloží přiměřené úsilí, aby zajistil, že informace budou 
pro Účastníka relevantní, zejména individualizací informací na základě dostupných 
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údajů o Účastníkovi. Při plnění tohoto závazku bude Organizátor postupovat podle 
Zásad ochrany osobních údajů, jak jsou specifikovány níže. Závazek průběžně 
aktualizovat účastníka nebude použitelný, pokud účastník oznámí organizátorovi, že 
účastník nemá o takové aktualizace zájem. 

 


