Univerzální zkušenost - Smluvní podmínky:
Objednávka účasti na semináři je platná vyplněním registračního formuláře a zaplacením
zálohy ve výši 1500 Kč. Doplatek do plné ceny semináře a poplatky za stravu a ubytování
vybíráme na místě v hotovosti.
Záloha 1 500 Kč je splatná do 7dnů od přihlášení na účet číslo 2000338764/2010, jako
variabilní symbol uveďte číslo 2911 a do vzkazu pro příjemce uveďte jména osob, za
které platíte.
Zasláním zálohy vyjadřujete souhlas s těmito Smluvními podmínkami. V případě, že
neobdržíme Vaši platbu do 7 dnů od přihlášení, jsme oprávněni Vaši rezervaci zrušit a místo
na semináři poskytnout dalším zájemcům.
V případě zrušení Vaší objednávky 60 nebo méně dnů před konáním akce se zavazujete
uhradit smluvní pokutu ve výši zaplacené zálohy 1 500Kč. V případě, že není ve Vašem
zájmu zaplatit smluvní pokutu, můžete za sebe na seminář poslat náhradníka. Za
náhradníka nepovažujeme osobu, která je v době zrušení Vaší objednávky již přihlášena na
workshop. Od doby zahájení, v průběhu nebo po skončení semináře odpadá jakýkoliv nárok
na vrácení zaplaceného kurzovného i poplatků za stravu a ubytování.
Požadujete-li vystavit fakturu, poskytněte nám při registraci Vaše fakturační údaje. Pokud
nebudete moci přijít, prosím kontaktujte nás a uvolněte místo pro případné další zájemce.
Děkujeme a těšíme se na Vás,
Tým The Art of Being®

Souhlas se zpracováním osobních údajů:
Na základě zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů výslovně prohlašuji, že aktem
přihlášení na seminář Univerzální zkušenost a zasláním zálohy na účet 2000338764/2010
souhlasím se zpracováním mnou poskytnutých osobních údajů a jejich zařazením do
databáze, která je ve vlastnictví organizátora akce. Souhlasím také s tím, že moje údaje
budou poskytnuty účastníkům semináře Univerzální zkušenost, pokud výslovně tento
souhlas neodvolám, a to písemnou formou nebo emailem. Souhlasím s tím, že tyto údaje
nebudou poskytnuty třetím stranám kromě účastníků semináře Univerzální zkušenost bez
mého souhlasu a budou použity pouze pro účely předávání dalších informací k pořádaným
akcím a k zasílání programu nadcházejících akcí emailem. Beru na vědomí, že shora
uvedený souhlas s poskytnutím osobních údajů může být kdykoli odvolán a to pouze
písemnou formou nebo emailem s tím, že následně dojde k vymazání všech mých údajů z
databáze s účinností 30 dnů ode dne, kdy bude odvolání souhlasu doručeno vlastníkovi
databáze.
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