
Obchodní podmínky 
 

Biodanza kongres – obchodní podmínky 
 

1. Úvodní ustanovení 
I.1 Tyto obchodní podmínky specifikují kupní smlouvu ve smyslu § 2079 a násl. zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník 
nebo NOZ), jejímž předmětem je koupě vstupenky na Biodanza kongres (dále jen předmět 
koupě), kterou strany uzavírají prostřednictvím webových stránek 
www.biodanzaskola.cz/kongres vyplněním a odesláním objednávky. 
I.2 Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti kupujících 
a prodávajícího, kterým je zapsaný spolek: 
Spontanea z.s 
Vodní Valy 391 
57001 Litomyšl, Česká Republika 
Telefon: 605147812, IČ: 10804340 
V otázkách neupravených kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami se tento vztah 
řídí občanským zákoníkem a právními předpisy na ochranu spotřebitele. 

I.3 Předmět koupě nezahrazuje terapeutickou a lékařskou péči. Kupující se kongresu účastní 
dobrovolně a na vlastní nebezpečí. 
II. Objednávka 
II.1 Kupující prohlašuje, že se seznámil se všemi informacemi týkajícími se objednávky, a to 
na adrese www.biodanzaskola.cz/kongres . Kupující objednává předmět koupě vyplněním 
elektronického formuláře objednávky prostřednictvím webové stránky 
www.biodanzaskola.cz/kongres . Kupující je povinen objednávku před jejím odesláním 
zkontrolovat a případně opravit. Odeslaná objednávka je právně závazná a kupujícímu a 
prodávajícímu vznikají vzájemná práva a povinnosti, tj. prodávající se zavazuje poskytnout 
kupujícímu předmět koupě a kupující se zavazuje uhradit kupní cenu. Kupující odesláním 
objednávky stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami pro nákup na webové stránce 
www.biodanzaskola.cz/kongres , a že s nimi souhlasí. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou 
součástí kupní smlouvy, která je uzavřena vyplněním a odesláním objednávky. 
III. Kupní cena, daňový doklad 
III.1 Ve shrnutí objednávky a na webové adrese www.biodanzaskola.cz/kongres najdete 
konečnou cenu. Prodávající není plátcem DPH, cena je tak konečná. 
III.2 Faktura: Ohledně plateb prováděných na základě objednávky vystaví prodávající 
kupujícímu daňový doklad – fakturu, která slouží jako doklad o zakoupení služby. 
  
IV. Způsob a forma platby 
IV.1 Možnosti plateb: 

Bankovním převodem na korunový účet prodávající 
IV.2 Forma platby: Platba je možná jednorázově. 
V. Odstoupení od smlouvy 
V.1 V případě zrušení Vaší objednávky platí tyto STORNO PODMÍNKY: 
Při odhlášení z kongresu více než 31 dní předem vracíme 100% kurzovného -200Kč 
administrativní poplatek. 
Při zrušení účasti 30 – 21 dny před konáním akce vracíme 75% kurzovného. 
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Při zrušení účasti 20 – 15 dny před konáním akce vracíme 50% kurzovného. 
Při zrušení účasti 14 – 7 dny před konáním akce vracíme 25% kurzovného. 
Při odhlášení 6-0 dní před konáním akce nevzniká nárok na vrácení kurzovného. 
V případě, že není ve Vašem zájmu zaplatit smluvní pokutu, můžete za sebe poslat 
náhradníka. Od doby zahájení, v průběhu nebo po skončení kongresu odpadá jakýkoliv nárok 
na vrácení zaplaceného kurzovného. 

V.2 Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této 
smlouvy informovat prodávajícího formou jednostranného právního jednání (například 
dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, faxem nebo e-mailem). 
V.3 Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení 
od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty. 
V.4 Důsledky odstoupení od smlouvy 
Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 
dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, nebo 
jejich část dle storno podmínek, které jsme od Vás obdrželi. Pro vrácení plateb použijeme 
stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste 
výslovně neurčil(a) jinak. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady. 

V.5 Odstoupení je možno provést elektronickou formou na 
emailu: biodanzakongres@seznam.cz , písemnou formou pak na adresu prodávajícího 
uvedenou v těchto obchodních podmínkách viz výše, vždy s prohlášením, že kupující 
odstupuje od smlouvy a s přiložením kopie faktury – daňového dokladu. Kupujícímu bude 
zaslán dobropis s částkou odpovídající kupní ceně kurzu. Částka bude vrácena nejpozději 
do 14 dnů od doručení emailu s odstoupením od smlouvy. 
V.6. V případě zrušení akce z rozhodnutí vyšší moci (např. covid opatření bude vrácena celá 
částka, které jsme od Vás obdrželi a to nejpozději do 14 dnů od rozhodnutí zrušení akce. 

VI. Odpovědnost 
VI.1 Odpovědnost za obsah webu: Webové stránky mohou být aktualizovány bez 
předchozího upozornění. 
VI.2 Organizátor má právo změnit program. 
VII. Ochrana údajů 
VII.1 Prohlášení prodávajícího: Prodávající se zavazuje plně respektovat důvěrný charakter 
osobních a firemních dat kupujícího, která jsou zabezpečena proti neautorizovanému 
přístupu a chráněna proti zneužití. Údaje, které zadáváte v přihlášce, jsou nezbytné pro 
identifikaci kupujícího. Jsou použity k realizaci celého obchodu, včetně nezbytných účetních 
operací, vystavení daňových dokladů, identifikaci bezhotovostních plateb a pro komunikaci s 
kupujícím. 
VII.2 Detailní osobní data i údaje o nákupech kupujícího jsou ukládány v databázi s přísným 
zabezpečením proti zneužití a nejsou poskytovány třetím stranám. 
VII.3 Na požádání Vám podle možnosti obratem a písemně oznámíme, zda a jaké osobní 
údaje máme o Vás zaznamenané. Pokud by navzdory našim snahám o správnost údajů a 
aktuálnost byly zaznamenány nesprávné informace, na požádání je opravíme. 
VII.4 Možnost odhlášení 

1. Chceme Vaše údaje použít k tomu, abychom vás mohli informovat o našich 
produktech a službách, případně zjistit váš názor na ně. Účast na takovýchto 



akcích je samozřejmě dobrovolná. Pokud byste s nimi nesouhlasili, můžete nám to 
kdykoliv oznámit, abychom mohli údaje podle toho zablokovat. 

VII.5 Celé znění Ochrany osobních údajů najdete v textu níže. 
VIII. Závěrečná ustanovení 
VIII.1 Údaj o existenci, způsobu a podmínkách mimosoudního vyřizování stížností 
spotřebitelů včetně údaje, zda se lze obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního 
dozoru 

1. Mimosoudní řešení sporů zejm. prostřednictvím mediace či arbitráže (rozhodčího 
řízení); řešení sporů uvedeným způsobem je založeno na dobrovolné účasti obou 
stran, objektivitě a nestrannosti řízení. 

2. Dozorovým a kontrolním orgánem státní správy je Česká obchodní inspekce. 
Česká obchodní inspekce kontroluje a dozoruje právnické a fyzické osoby 
prodávající nebo dodávající výrobky a zboží na vnitřní trh, poskytující služby nebo 
vyvíjející jinou podobnou činnost na vnitřním trhu, poskytující spotřebitelský úvěr 
nebo provozující tržiště (tržnice), pokud podle zvláštních právních předpisů 
nevykonává tento dozor jiný správní úřad (bližší informace jsou uvedeny v zákoně 
č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci). 

  
VIII.2 Účinnost  

1. Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1.2.2023. Informace jsou 
sdělovány prostřednictvím webových stránek www.biodanzaskola.cz/kongres 
popřípadě dalšími informačními kanály, zpravidla emailem. Prodávající si 
vyhrazuje právo na změnu těchto obchodních podmínek. 
 

 

Ochrana osobních údajů 
 

Kdo je správce? 
Jsme Spontanea z.s. zastoupená Mgr. Miloslavou Bohunickou, IČO 10804340, se sídlem Vodní 
Valy 391, Litomyšl 57001.  Provozujeme webovou stránku webu 
www.biodanzaskola.cz/kongres . Všichni spolupracovníci, kteří s Vašimi osobními údaji 
nakládají, jsou vázáni mlčenlivostí a postupují v souladu se zákonem. Pokud se na nás budete 
chtít v průběhu zpracování obrátit, můžete nás kontaktovat na e-mailu: 
biodanzakongres@seznam.cz 
 
Prohlašujeme 
Prohlašujeme, že jako správce vašich osobních údajů splňuji veškeré zákonné povinnosti 
vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, a tedy 
že: 

• budeme zpracovávat vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, 
a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či 
uděleného souhlasu, 

• plníme dle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování 
osobních údajů, 

• umožníme vám a budeme vás podporovat v uplatňování a plnění vašich práv podle 
zákona o ochraně osobních údajů a GDPR 
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Rozsah osobních údajů a účely zpracování 
Zpracováváme osobní údaje, které nám/mi svěříte sami, a to z následujících důvodů (pro 
naplnění těchto účelů): 
1. poskytování služeb, plnění smlouvy  
Vaše osobní údaje v rozsahu: e-mail a jméno nezbytně potřebujeme k plnění smlouvy - např. 
zaslání vstupenky)  
2. vedení účetnictví 
Jste-li zákazníky, vaše osobní údaje (fakturační údaje) nezbytně potřebujeme, abychom 
vyhověli zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů.  
3. marketing - zasílání newsletterů 
Vaše osobní údaje (e-mail a jméno), pohlaví, na co klikáte v e-mailu a kdy je nejčastěji 
otevíráte využíváme za účelem přímého marketingu - zasílání obchodních sdělení. Jste-li naším 
zákazníkem, děláme tak z oprávněného zájmu, neboť důvodně předpokládáme, že vás naše 
novinky zajímají, a to po dobu 10 let od poslední objednávky. 
Pokud nejste naším zákazníkem, zasíláme vám newslettery jen na základě vašeho souhlasu, 
po dobu 10 let od udělení. V obou případech můžete tento souhlas odvolat použitím 
odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu. 
4. Pokročilý marketing na základě souhlasu 
Pouze na základě vašeho souhlasu vám můžeme zasílat také inspirující nabídky třetích osob 
nebo využít e-mailovou adresu např. pro remarketing a cílení reklamy na Facebooku, a to 
po dobu 10 let od udělení souhlasu. Ten lze samozřejmě kdykoli odvolat prostřednictvím 
našich kontaktních údajů. 
5. fotografická dokumentace, reference - z některých živých akcí  
Vaše osobní údaje si ponecháváme po dobu běhu promlčecích lhůt, pokud zákon 
nestanoví delší dobu k jejich uchování nebo jsme v konkrétních případech neuvedli jinak. 
  
Cookies 
Při procházení našich webových stránek zaznamenáváme vaši IP adresu, jak dlouho se 
na stránce zdržíte a ze které stránky přicházíte. Používání cookies pro měření návštěvnosti 
webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímáme jako svůj oprávněný zájem 
správce, neboť věříme, že díky tomu vám můžeme nabídnout ještě lepší služby. 
Cookies pro cílení reklamy budou zpracovávány jen na základě vašeho souhlasu. 
Naše webové stránky lze procházet také v režimu, který neumožňuje sbírání osobních údajů. 
Používání cookies můžete na svém počítači zakázat. 
 
Zabezpečení a ochrana osobních údajů 
Chráníme osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které 
odpovídají stupni technického rozvoje. Chráníme je jako kdyby byly naše vlastní. Přijali jsme 
a udržujeme veškerá možná (aktuálně známá) technická a organizační opatření, která 
zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních údajů.  
  
Předání osobních údajů třetím osobám 
K vašim osobním údajům mají přístup naši zaměstnanci a spolupracovníci. 
Pro zajištění konkrétních zpracovatelských operací, které nedokážeme zajistit vlastními 
silami, služeb a aplikací zpracovatelů, kteří umí data ochránit ještě lépe než my a na dané 
zpracování se specializují. 
Jsou to poskytovatelé následujících platforem: 



SmartSelling a.s. (SmartEmailing)  
Facebook 
Google 
SimpleShop 
Je možné, že se v budoucnu rozhodneme využít další aplikace či zpracovatele, pro usnadnění 
a zkvalitnění zpracování. Slibujeme vám však, že v takovém případě při výběru, budu 
na zpracovatele klást minimálně stejné nároky na zabezpečení a kvalitu zpracování jako 
na sebe. 
  
Předávání dat mimo Evropskou unii 
 Data zpracováváme výhradně v Evropské unii nebo v zemích, které zajišťují odpovídající 
úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise. 
  
Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů 
V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého 
z těchto práv využít, prosím, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu: 
biodanzakongres@seznam.cz. 
Máte právo na informace, které je plněno již touto informační stránkou se 
zásadami zpracování osobních údajů. 
Díky právu na přístup můžete kdykoli vyzvat a já vám doložím ve lhůtě 14 dní, jaké vaše osobní 
údaje a proč. 
Pokud se u vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, 
máte právo na doplnění a změnu osobních údajů. 
Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracováváme vaše 
nepřesné údaje, domníváte se, že provádíme zpracování nezákonně, ale nechcete všechny 
údaje smazat nebo pokud jste vznesl námitku proti zpracování. 
Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování. (Např. odhlášením 
z newsletteru omezujete účel zpracování pro zasílání obchodních sdělení.) 
Právo na přenositelnost 
Pokud byste chtěli své osobní údaje vzít a přenést k někomu jinému, budeme postupovat 
stejně jako při využití práva na přístup - jen s tím rozdílem, že vám informace dodáme ve 
strojově čitelné podobě. Tady potřebujeme alespoň 30 dní. 
Právo na výmaz (být zapomenut) 
Vaším dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut). Nechceme na vás zapomenout, ale 
pokud si to budete přát, máte na to právo. V takovém případě vymažeme veškeré vaše osobní 
údaje ze svého systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh. Na zajištění práva 
na výmaz potřebujeme 30 dní. 
V některých případech jsme vázáni zákonnou povinností, a např. musím evidovat vystavené 
daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smažeme všechny 
takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem. O dokončení výmazu vás budeme 
informovat na e-mail. 
  
Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů 
Pokud máte pocit, že s vašimi údaji nezacházíme v souladu se zákonem, máte právo se se svou 
stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budeme moc rádi, pokud 
nejprve budete o tomto podezření informovat nás, abychom s tím mohli něco udělat 
a případné pochybení napravit. 



  
Odhlášení ze zasílání newsletterů a obchodních sdělení 
E-maily s inspirací, články či produkty a službami vám zasíláme jste-li náš zákazník na základě 
našeho oprávněného zájmu. 
Pokud zákazníkem ještě nejste, posíláme je jen na základě vašeho souhlasu. V obou případech 
můžete ukončit odběr e-mailů stisknutím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu. 
  
Mlčenlivost 
Dovolujeme si Vás ujistit, že naši zaměstnanci i spolupracovníci, kteří budou zpracovávat Vaše 
osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních 
opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení Vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost 
přitom trvá i při ukončení závazkových vztahů s námi.  
Bez vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.  
  
Tyto zásady zpracování osobních údajů platí od 1.2. 2023  
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