
Obchodní podmínky pro vstupné na setkání Composers Summit

1. Provozuje: Soundsgate s. r. o., zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze
pod spisovou značkou C 262567, se sídlem Salvátorská 931/8, 110 00 Praha, IČ: 05368235, DIČ:
CZ05368235 (plátce DPH), dále jen "společnost").

2. Kontaktní údaje: telefonní číslo: +420737743436; adresa pro doručování elektronické pošty (e-mail):
summit@soundsgate.com

3. Setkání Composers Summit (dále jen "akce") se uskutečňuje v termínech a místech sdělovaných
společností na internetových stránkách www.composers.cz. Termíny a místa můžou být z produkčních
důvodů kdykoli změněna.

4. Tyto podmínky upravují práva a povinnosti mezi společností a právnickou nebo fyzickou osobou (dále
zákazník), která pořizuje oprávnění pro vstup na akci smlouvou uzavíranou se společností, zpravidla přes
webové rozhraní na stránkách www.composers.cz. Oprávnění je vždy zakoupeno pro konkrétní fyzickou
osobu – účastníka – a je nepřenosné. Účastník se prezentuje na akci akreditací.

5. Je-li zákazníkem spotřebitel, v těchto podmínkách nalezne rovněž informace důležité pro spotřebitele
před uzavřením smlouvy.

6. Společnost je oprávněna k prodeji akreditace a k pořádání akce na základě živnostenského oprávnění.
Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí
ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává
ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně
spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o ochraně spotřebitele").

7. Zákazník si může akreditaci účastníka objednat přímo z webu. Na webu společnosti si zákazník
v objednávce zvolí konkrétní variantu akreditace dostupnou v době přístupu, a to dle zahrnutého počtu
koncertů (zahajovací, závěrečný), dostupných lekcí, resp. lekce Masterclass, případně dalších aktivit
(workshopy, diskuse, přednášky, vstup na nahrávací frekvenci apod. viz informace v příslušné sekci webu
společnosti), jichž je účastník oprávněn se na základě zvolené varianty akreditace účastnit, přičemž u
každé z variant akreditace je uvedena její cena platná ke dni přístupu na web společnosti, vč. daně z
přidané hodnoty; případné náklady na dodání nebo plnění jsou již zahrnuty do ceny akreditace.

8. Zákazník vyplní formulářem platební brány požadované osobní údaje v rozsahu adresa elektronické pošty
(e-mail), jméno a příjmení a platební údaje pro platbu kreditní kartou online v rozsahu jméno na kartě,
číslo karty s údajem (datem) její platnosti a údaj o zemi nebo regionu, následně objednávku odešle
kliknutím na pole "Koupit akreditaci," čímž dojde k potvrzení provedení platby akreditace ve výši této
ceny platební kartou online.

9. Zákazník je povinen v rámci objednávky uvádět správně a pravdivě všechny požadované údaje a po jejich
vyplnění si je před odesláním překontrolovat, neboť po odeslání zadaných dat již nebude možno vzniklé
chyby před podáním objednávky zjistit a opravit. Tyto údaje uvedené zákazníkem jsou společností
považovány za správné a pravdivé a společnost není povinna jakkoli zkoumat jejich správnost či
aktuálnost a neodpovídá za případné komplikace způsobené uvedením chybných, nepravdivých či
neaktuálních údajů ze strany zákazníka.
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10. Okamžikem, kdy je zákazníkovi odesláno na jím uvedenou adresu elektronické pošty potvrzení
objednávky ze strany společnosti, je smlouva uzavřena. Záloha na cenu akreditace, která je zákazníkem
poskytnuta při provedení objednávky, je k okamžiku uzavření smlouvy započtena ve prospěch ceny
akreditace, jež je tímto uspokojena.

11. Není-li faktura doručena automaticky, bude doručena kdykoli na vyžádání. Společnost je plátcem daně
z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví společnost zákazníkovi po uzavření smlouvy
a uhrazení ceny akreditace v elektronické podobě na adresu elektronické pošty zákazníka.

12. Uzavřením smlouvy se společnost zavazuje umožnit účastníkovi vstup na akci ve smluveném rozsahu
na základě předložení akreditace. Zákazník je povinen zajistit, že se účastník bude na akci chovat v
souladu s pokyny společnosti, zejména že nebude rušit průběh akce nebo jiné návštěvníky, nebude pod
vlivem návykových látek a nebude na ní pořizovat ani užívat jakékoli zvukové, obrazové nebo zvukově
obrazové záznamy a že bude dodržovat provozní řád vztahující se na místo konání, jinak může být z
místa konání akce vykázán nebo mu nemusí být umožněn vstup.

13. Zákazník souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy. Náklady vzniklé
při použití komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet atd.) v souvislosti s uzavřením smlouvy
jsou v běžné výši, jsou tak závislé na tarifu poskytovatele telekomunikačních služeb (operátorem nebo
poskytovatelem internetového připojení), které zákazník používá. Tyto náklady si zákazník hradí sám.

14. Uzavřením smlouvy zákazník potvrzuje, že si je vědom toho, že tyto podmínky tvoří nedílnou součást
smlouvy a že se s těmito podmínkami detailně seznámil. Na tyto podmínky byl zákazník dostatečným
způsobem před uzavřením smlouvy upozorněn a měl možnost se s nimi v plném znění seznámit.

15. Zákazník nemá právo odstoupit od smlouvy, neboť se v případě smlouvy jedná o smlouvu o využití
volného času (§ 1837 písm. j) občanského zákoníku).

16. Pořízené akreditace se nevyměňují a nelze je vrátit. Nevyužije-li účastník z jakéhokoli důvodu zákazníkem
pořízenou akreditaci, zaplacená cena akreditace se nevrací.

17. V případě změny termínu, která má za následek nemožnost účastníka účastnit se akce, má zákazník
právo na vrácení vstupného (odstoupení od smlouvy).

18. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými
předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, a přiměřeně, dle povahy poskytovaných služeb, rovněž
ustanoveními § 2615 až 2618 občanského zákoníku, a zákonem o ochraně spotřebitele). Společnost
odpovídá za to, že účast na akci bude účastníkovi umožněna v souladu se smlouvou a jeho akreditací.

19. Za výsledek účasti účastníka na akci, ani za jeho vnímání umělecké hodnoty akce, společnost neodpovídá.

20. Vytknutí případného nesouladu poskytnutého plnění se smlouvou společnosti (tj. vytknutí vady plnění)
musí být písemné a musí být doručeno na adresu sídla společnosti. Zákazník má rovněž možnost vadu
společnosti vytknout elektronicky na adrese elektronické pošty uvedenou výše. Vytknutí vady musí
obsahovat alespoň: identifikační údaje zákazníka, jméno a příjmení účastníka, adresu, telefonní nebo
e-mailový kontakt pro urychlení komunikace mezi stranami, identifikaci objednávky, bližší popis
nedostatku, který zákazník shledává, a návrh vyřešení věci. Přijetí takového vytknutí vady je společnost
povinna zákazníkovi potvrdit, a to ihned či bez zbytečného odkladu po jeho obdržení.
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21. Případný nesoulad poskytnutého plnění se smlouvou musí být zákazníkem vytknut bez zbytečného
odkladu po jeho zjištění, nejpozději do 3 dnů od konání příslušné akce a/nebo jiné aktivity v rámci akce,
které se předmětná námitka týká. Po marném uplynutí této lhůty nemůže být na případné výtky
zákazníka týkající se podoby či průběhu příslušné akce anebo jiné aktivity brán zřetel.

22. Je-li zákazníkem spotřebitel, spravují se práva a povinnosti smluvních stran zejména ustanovením § 19
zákona o ochraně spotřebitele. Společnost je v tomto případě povinna zákazníkovi vydat při uplatnění
práv z vadného plnění (reklamaci) písemné potvrzení, ve kterém uvede datum, kdy reklamaci uplatnil, co
je obsahem reklamace zákazníka, jaký způsob vyřízení reklamace požaduje a kontaktní údaje zákazníka
pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace. Reklamace vytknutých vad uplatněná zákazníkem
dle odst. 20 až 22 podmínek musí být vyřízena a zákazník o tom musí být informován nejpozději do 30
dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se společnost se zákazníkem nedohodne na delší lhůtě.

23. V případě, že dojde mezi společností a zákazníkem jako spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu
ze smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může zákazník podat návrh na mimosoudní
řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká
obchodní inspekce. Další informace o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů Českou obchodní
inspekcí na webové adrese https://www.coi.cz/informace-o-adr/.

24. Zákazník bere na vědomí, že v průběhu konání akce budou společností pořizovány fotografie, jakož
i zvukové a zvukově obrazové záznamy, které bude společnost nebo osoby odvozující od ní své oprávnění
volně šířit k propagaci akce a své vlastní; není-li zákazník sám účastníkem, je povinen o této skutečnosti a
o rozsahu užití záznamů informovat účastníka.

25. Je-li zákazník sám účastníkem, poskytuje společnosti bezúplatně nevýhradní časem, místem ani jinak
neomezené oprávnění (licenci) k zaznamenání jeho uměleckých výkonů podaných na akci (zejm.
workshopech) a jeho autorských děl prezentovaných na akci, k zařazení takto zaznamenaných
uměleckých výkonů a děl do audiovizuálního díla nebo do díla souborného či databáze (i opakovaného),
jakož i k jejich zveřejnění a nevýhradnímu neomezenému užití samostatně nebo po spojení s jinými prvky
nebo díly, všemi způsoby užití za jakýmkoli účelem, i po zpracování a jiné změně, zcela nebo zčásti, bez
povinnosti licenci využít a s možností licenci postoupit nebo poskytnout třetí osobě podlicenci,
a to i opakovaně. Licence se vztahuje i na autorská díla vytvořená společnou tvůrčí činností více osob,
jakož přiměřeně i na veškeré zvukové, obrazové (vč. fotografií) nebo zvukově obrazové záznamy z místa
konání akce, které účastník pořídí v rozporu s odst. 12 těchto podmínek.

26. Je-li zákazník osobou odlišnou od účastníka, je povinen vypořádat práva k užití uměleckých výkonů
účastníka podaných na akci a k jeho dílům prezentovaných účastníkem na akci. K takovým uměleckým
výkonům a dílům poskytuje společnosti podlicenci a odpovídá za to, že podlicence bude trvat po dobu
právní ochrany příslušeného výkonu anebo díla.

27. Smlouvu lze uzavřít pouze v českém jazyce, jenž je jazykem těchto podmínek a v němž bude společnost
s účastníkem jednat a jemu případně poskytovat další potřebné údaje.

28. Tyto podmínky v jejich účinném znění jsou každému přístupné z webu společnosti. Dříve účinná znění
podmínek a smlouvy společnost archivuje v elektronické podobě a jsou nepřístupná.

29. Tyto podmínky jsou účinné od 1. 1. 2023.

V Praze dne 1. 1. 2023

https://www.coi.cz/informace-o-adr/
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Soundsgate s. r. o.

Toto dát do samostatného tlačítka (informace o zpracovávání osobních údajů)

Soundsgate s. r. o. nezpracovává osobní údaje nad rámec jména a e-mailu zákazníka (je-li fyzickou osobou)
a jména účastníka, je-li osobou odlišnou od zákazníka, a to pro účely plnění smlouvy. V případě objednávky
osobou odlišnou od subjektu údajů, odpovídá tato osoba (zákazník) za to, že informuje subjekt údajů o
rozsahu zpracování a jeho právech a zavazuje se tak učinit. Správcem osobních údajů je společnost, kontaktní
údaje společnosti jsou uvedeny v úvodu těchto podmínek. Právním základem a účelem zpracování osobních
údajů je smlouva a dále nutnost splnění právních povinností, které se na společnost vztahují. Osobní údaje
budou zpracovávány nejdéle po dobu 5 let po skončení akce, a dále po dobu nutnou pro účely archivování
podle příslušných obecně závazných právních předpisů, nejdéle však po dobu stanovenou obecně závaznými
právními předpisy. Osobní údaje mohou být zpracovávány i automatizovaně nebo jinými prostředky, vždy jen
v nezbytném rozsahu pro účely plnění této smlouvy. Společnost nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí
země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Subjekt údajů má právo požadovat od společnosti
přístup ke svým osobním údajům, právo na opravu svých osobních údajů, popřípadě omezení jejich
zpracování, právo vznést námitku proti zpracování a dále právo na přenositelnost osobních údajů, jakož i další
práva vyplývající ze zákona č. 47/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a nařízení Evropského parlamentu a
Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a
o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).
Subjekt údajů má dále právo podat stížnost u dozorového úřadu. Pro území České republiky je dozorovým
úřadem Úřad pro ochranu osobních údajů. Subjekt údajů není povinen osobní údaje poskytnout, nicméně
poskytnutí osobních údajů je nezbytným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy.


