OBCHODNÍ PODMÍNKY

Společnost OBALOVÝ INSTITUT SYBA s.r.o., IČ 27626628, DIČ CZ27626628, se sídlem Lípová 15, 120
00 Praha 2, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka
119851 (dále také jen „Syba“) vydává v souladu s ustanovením § 1751 zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník (dále jen „NOZ“), tyto obchodní podmínky (dále také jen „OP“).
OP upravují vztahy mezi Sybou, poskytovatelem služeb na straně jedné a odběratelem služeb (dále
jen „klient“) na straně druhé.
Veškeré obchodní vztahy, které nejsou upraveny OP nebo písemně dohodnuty ve smlouvě mezi
Sybou a klientem, se řídí příslušnými ustanoveními NOZ a dalšími souvisejícími právními předpisy.

Smlouva
Smluvní vztah mezi Sybou a klientem vzniká:
•
•
•
•
•
•

uzavřením smlouvy (o poskytování služeb) v písemné formě;
potvrzením ze strany Syby klientem odeslané přihlášky na vypsané vzdělávací akce
(semináře, kongresy, konference, workshopy, pracovní skupiny a podobně);
odesláním přihlášky k účasti v soutěžích organizovaných Sybou;
registrací k přístupu na vyhrazené webové stránky Syby;
registrací k odběru newslettru obalového průmyslu CS Packaging News;
potvrzením objednávky dalších služeb na základě Sybou vystavené či na webu Syby
prezentované nabídky.

Cena služeb
Není-li uvedeno jinak, rozumí se cena bez daně z přidané hodnoty (dále také jen „DPH“).
Syba je registrována k DPH, proto je ceně připočtena částka DPH v právními předpisy stanovené výši.

Platební podmínky
Klient je povinen uhradit cenu služeb na základě faktury s náležitostmi daňového dokladu.
Pokud není dohodnuto jinak, je faktura splatná do 14 dnů ode dne jejího vystavení. Cena bude
uhrazena na účet Syby, který je uveden na faktuře.
Fakturovaná částka se považuje za zaplacenou až dnem její připsání na účet Syby. Klient je povinen
zaplatit Sybě smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení po marném uplynutí
termínu splatnosti. Dohodou o smluvní pokutě nezaniká oprávnění Syby se domáhat náhrady škody
vůči klientovi, pokud prodlením klienta škoda Sybě vznikne.
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Ochrana osobních údajů
Při zpracování osobních údajů zákazníků - odběratelů služeb se postupuje Syba dle NAŘÍZENÍ
EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 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), (dále jen NAŘÍZENÍ GDPR) a zákona
č. 101/2000 Sb „o ochraně osobních údajů“:

Účinnost
VOP v tomto znění jsou účinné od 14.12.2017
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