
DOKTOR FIRMA PODMIENKY 
Údaje vyznačné * sú povinné údaje.  Pre vystavenie platného daňového dokladu je 
potrebné správne vyplniť “Fakturačné údaje”.  

Platba: Vaša prihláška bude záväzná až po zaplatení registračného poplatku 50€ 
na účet IBAN: SK1711000000002927850720.  

Podmienky účasti:  Účasť na workshope je dobrovoľná a účastník je v priebehu 
worshopu zodpovedný sám za seba. Pokyny lektora sú iba návrhy, ktorými sa 
účastník riadi podľa vlastného uváženia. Účastník berie na vedomie, že môže byť 
v priebehu workshopu vystavený fyzickému, psychickému, či emocionálnemu 
zaťaženiu. Workshop je formou osobnostného rozvoja a akékoľvek neskoršie 
nároky na odškodnenie za hmotné alebo nehmotné škody, spôsobe- né účasťou 
na workshope (okrem tých, ktorá boli spôsobené hrubou nedbanlivosťou 
organizátora alebo lektora) sú vylúčené. Právom lektora je ukončiť účastníkovu 
účasť, ak to uzná za vhodné. V tom prípade bude poplatok za workshop vrátený.  

Storno podmienky:  Ak zrušíte svoju účasť skôr ako 20 dní pred začiatkom 
workshopu, storno poplatok je 20 €.  Ak zrušíte svoju účasť neskôr ako 20 dní 
pred začiatkom worshopu, storno poplatok je 50% z ceny workshopu, avšak 
môžete za seba poslať inú osobu, ktorá môže Vašu zálohu použiť.  V prípade 
nekonania workshopu, Vám bude cena workshopu vrátená v plnej výške. 
Účastník môže workshop kedykoľvek na vlastnú zodpovednosť opustiť. V tom 
prípade sa poplatok za workshop nevracia.  

Súhlasím so správou, spracovaním a uchovaním mojich osobných údajov pre 
účel zaradenia do databázy záujem- cov o semináre a workshopy osobnostného 
rozvoja. Vyhlasujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé a poskytnutie 
údajov je dobrovoľné a bez dôsledkov s tým, že tieto údaje môžu byť 
spracované výlučne pre účely uvedené vyššie v zmysle Zák. č. 122/2013 Z.z. o 
ochrane osobných údajov, par. 28, ods. 3 . Súhlas je daný na dobu určitú po 
dobu 3 rokov a je ho možné kedykoľvek písomne odvolať (e-mailom) do lehoty 
30 dní. Po období 3 rokov budú údaje vymazané.  

 
www.doktorfirma.com 


