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Obecná ustanovení

Provozovatelem těchto webových stránek je studentský spolek Spolek
Student Cyber Games, z. s., se sídlem Křenová 89/19, 602 00 Brno, IČ
26678586 (dále jen „SCG“). Veškeré údaje a obsah nacházející se na těchto
webových stránkách podléhají autorskému zákonu č.121/2000 Sb. Bez souhlasu
provozovatele je uživateli zakázáno užívat webové stránky jinak než pro vlastní
potřebu, jiné použití je podmíněno povolením provozovatele.
Provozovatel si vyhrazuje právo změnit Podmínky užívání a povinností
uživatele je tyto změny sledovat. Provozovatel neručí za aktuálnost a správnost
informací nacházejících se na webových stránkách a nenese odpovědnost za
žádné škody způsobené navštívením a užitím stránek.
Používáním webových stránek uživatel vyjadřuje souhlas s Podmínkami
užívání stránek. V případě potíží se obraťte na provozovatele (info@scg.cz).

Ochrana osobních údajů

Provozovatelé zpracovávají ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a
Rady (EU) č. 2016/679 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) tyto osobní údaje: emailová adresa,
jméno, příjmení, telefonní číslo.
Výše uvedené osobní údaje poskytnuté uživatelem budou dlouhodobě
uchovávány pro zlepšení kvality služeb a statistické účely. Poskytnuté osobní
údaje mohou být rovněž využity k zasílání informací o dalších aktivitách SCG,
aktivitách spojených se školou a výukou nebo informací v rámci partnerství SCG,
a to v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.).
Registrací účasti na akci Noc v Deloitte s Prezentiádou účastník souhlasí s
potenciálním pořizováním zvukového a obrazového záznamu, v němž účastník
přímo vystupuje, nebo zachycuje díla účastníka, která mu náleží dle autorského
zákona. Obrazový a zvukový záznam je zpracováván za účelem další propagace
akce. Účastník souhlasí se zveřejněním pořízených záznamů na internetu,
sociálních sítích a jiných médiích. Tento souhlas Ize ze závažných důvodů
odvolat. Provozovatelé si vyhrazují právo posoudit závažnost důvodů
předložených uživatelem a rozhodnout se uživateli v jeho žádosti nevyhovět.
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Dále vezměte na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:
požadovat informaci o tom, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
požadovat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
vyžádat si přístup k těmto údajům s požadavkem na aktualizaci/opravu,
požadovat výmaz těchto osobních údajů,
v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním
osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Podmínky pořádání přednášek

Účastník, který si zaregistruje přednášku se stává přednášejícím až po
schválení přednášky organizátorem akce. Organizátor si vyhrazuje právo
rozhodnout o schválení či neschválení přednášky. Organizátor má dále právo
rozhodnout o zamítnutí dříve schválené přednášky z opodstatněných důvodů.
Odesláním registrace přednášky souhlasí účastník s tím, aby přihláška byla
nahrávána, dává tím zároveň souhlas se zveřejněním této nahrávky na sociálních
sítích a dalších platformách jako např. YouTube, kde bude přednáška veřejně
dostupná. Přednášející má právo zažádat o stažení/nezveřejnění záznamu své
přednášky.
Organizátor nezodpovídá za zákonné či nezákonné šíření zveřejněných
záznamů, či osobních údajů u nichž účastník souhlasil se zveřejněním. Povinností
organizátora není zajistit odstranění těchto údajů a záznamů od třetích stran.

Účast na akci

Organizátor vyžaduje u účastníků mladší 15 let (tzn. 14 a mladší) přítomnost
zákonného zástupce, který přebírá za účastníka veškerou právní zodpovědnost.
Tato osoba musí být také registrována jako samostatný účastník.
Účastníci starší 14 let a mladší 18 let (tzn. ve věku 15-17) se akce mohou
zúčastnit pouze po předání písemného souhlasu zákonného zástupce v době
registrace. Bez tohoto souhlasu nebude účastníkovi umožněný vstup.
Poslední aktualizace: 2. 6. 2022

