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 OBCHODNÍ PODMÍNKY 

 

 Univerzity Palackého v Olomouci (dále „UP“), 

interaktivní muzeum Pevnost poznání 

 

se sídlem Křížkovského 511/8, 779 00 Olomouc 

 

identifikační číslo: 61989592 

(dále též jako „prodávající“) 

 

pro prodej účastnického poplatku za vědecký tábor, nebo vědecký kroužek v Pevnosti poznání 

pořádaného Centrem popularizace PřF UP prostřednictvím on-line obchodu prodávajícího 

umístěného na internetové adrese www.pevnostpoznani.cz 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1.1. Tyto obchodní podmínky UP (dále jen „obchodní podmínky“), 

upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 

Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná 

práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na 

základě smlouvy o poskytnutí oprávnění k účasti na vědeckém 

táboře či vědeckém kroužku uzavírané mezi prodávajícím a jinou 

fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového 

obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím 

provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese 

www.pevnostpoznani.cz (dále jen „webová stránka“), a to 

prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní 

obchodu“). 

1.2. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. 

Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po 

dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek. 

 

2. UZAVŘENÍ SMLOUVY 

2.1. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o službě související 

s uhrazením poplatků za vědecký tábor nebo vědecký kroužek, 

a to včetně uvedení cen jednotlivých služeb.  Ceny služeb zůstávají 

účinné po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní 

obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího 

uzavřít smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Pro objednání 

některé z výše uvedených služeb vyplní kupující všechny  údaje o 

své osobě, jako zákonném zástupci dítěte, nutné pro uzavření 

smlouvy, tj. údaje označené na webovém rozhraní tučně (jméno, 
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příjmení, e-mail, okres místa trvalého pobytu a rok narození). 

Přihláška je považována za objednávku služby a jejím potvrzením 

vzniká smluvní vztah mezi kupujícím a poskytovatelem služby. 

2.2. Před odesláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno 

zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i 

s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé 

při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující 

prodávajícímu po opsání kódu z obrázku do příslušného políčka 

uvedeného pod výše uvedenými položkami objednávky (obrázková 

CAPTCHA) a po kliknutí na tlačítko „Zaplatit“ (přičemž poté bude 

kupující přesměrován na platební bránu společnosti GP webpay, kdy 

tento způsob platby je jedním ze tří přípustných způsobů platby za 

službu podle smlouvy a těchto obchodních podmínek), úplným 

dokončením příkazu k elektronické platbě cen /služby pomocí 

platební brány společnosti GP webpay podle pokynů uvedených na 

příslušných webových stránkách elektronických platebních služeb. 

Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za 

správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto 

obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou emailovou zprávou, 

a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v objednávce 

(dále jen „elektronická adresa kupujícího“). 

2.3. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky 

požádat kupujícího emailovou zprávou o dodatečné potvrzení 

objednávky.  

2.4. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí 

(akceptací) objednávky, které je prodávajícím zasláno kupujícímu 

elektronickou poštou (emailovou zprávou), a to na e-mailovou adresu 

kupujícího uvedenou v objednávce.  

2.5. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při 

uzavírání smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití 

komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením 

smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní 

hovory) si hradí kupující sám. 

3. CENY A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

3.1. Cenu služeb podle smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu 

bezhotovostně prostřednictvím bankovní převodu a možnosti využití 

automaticky vygenerovaného QR kódu nebo jako platbu v hotovosti 

na pokladně Pevnosti poznání. Po učinění úkonů popsaných v odst. 

3.2. tohoto článku. 

3.2. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou 
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platbu. Kupující je povinen vždy uhradit cenu uvedenou na webovém 

rozhraní před poskytnutím oprávnění k účasti na vědeckém táboře, 

nebo vědeckém kroužku, jinak smlouva nevznikne.  

4. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

4.1. Kupující má právo od smlouvy odstoupit, za dodržení storno 

podmínek obsažených v přihlášce.  

4.2. V případě odstoupení od smlouvy v souladu se storno podmínkami, 

vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího nebo jejich 

část do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, 

a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal.  

5. POSKYTNUTÍ SLUŽBY 

5.1. Nebude-li mezi prodávajícím a kupujícím výslovně písemně 

smluveno jinak, bude dodání potvrzení opravňujícího k účasti na 

vědeckých táborech nebo vědeckých kroužcích realizováno 

zasláním elektronického potvrzení na e-mailovou adresu kupujícího 

uvedenou v objednávkovém formuláři. 

6. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN 

6.1. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu 

§ 1765 odst. 2 občanského. 

7. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

7.1. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje při 

objednávce provedené z webového rozhraní obchodu uvádět 

správně, úplně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu 

informovat UP zasláním e-mailové zprávy na níže uvedenou 

kontaktní e-mailovou adresu o změně svých dotčených osobních 

údajů. 

7.2. Prodávající zpracovává osobní údaje kupujícího, jeho zákonných 

zástupců, popřípadě dalších souvisejících osob, podle nařízení 

Evropského parlamentu a Rady EU 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 - dále jen „nařízení“). Správcem osobních 

údajů je Univerzita Palackého v Olomouci. 

7.3. Prodávající zpracovává osobní údaje kupujícího nejméně v tomto 
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rozsahu: jméno a příjmení, datum narození, adresa místa trvalého 

pobytu, případně kontaktní adresa, e-mail, telefonní číslo. 

V případech, kdy kupující nemůže samostatně právně jednat a je 

zastoupen svým zákonným zástupcem, prodávající zpracovává 

nejméně tyto údaje zákonného zástupce kupujícího: jméno a 

příjmení, kontaktní údaje (e-mail, telefon). 

7.4. Prodávající dále zpracovává osobní údaje kupujícího či jeho 

zákonného zástupce vzniklé při plnění smlouvy (informace o plnění 

smlouvy, o účasti či neúčasti na vědeckém kroužku či táboře, 

případných vzniklých škodách či úrazech atd.)  

7.5. Prodávající výše uvedené osobní údaje zpracovává na základě čl. 

6 odst. 1 písm. b) nařízení, tj. zpracování osobních údajů 

kupujícího, resp. jeho zákonného zástupce, je nezbytné pro 

splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je kupující, případně pro 

provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost 

kupujícího. Osobní údaje kupujícího zpracovává prodávající pouze 

pro účely vedení smluvní agendy, účely účetní a účely administrace 

vědeckého tábora či kroužku. 

7.6. Prodávající dále pro účely dokumentace aktivit, pro účely 

zpravodajské, ale i pro účely marketingové, zpravidla pořizuje 

z vědeckého tábora či kroužku audiovizuální dokumentaci z průběhu 

kurzu (fotografie, případně audiovizuální materiály) a tento materiál v 

přiměřeném rozsahu zveřejňuje (např. na internetových stránkách 

prodávajícího, v informačních brožurách apod.). Prodávající však 

takto činí pouze tehdy, disponuje-li řádným souhlasem 

k takovému zpracování osobních údajů udělenému účastníkem, 

resp. jeho zákonným zástupcem, souladně s čl. 7 nařízení. 

7.7. Osobní údaje kupujícího, popř. jeho zákonného zástupce, budou 

shromažďovat a zpracovávat pověření zaměstnanci prodávajícího. 

Prodávající osobní údaje neposkytuje třetím osobám. 

7.8. Prodávající prohlašuje, že e-mail kupujícího hodlá využít, souladně 

s úpravou zákona č. 480/2004 Sb., také k tzv. přímému marketingu. 

Dle § 7 odst. 3 uvedeného zákona lze obchodní sdělení 

zákazníkům (kupujícím) zaslat bez jejich předchozího souhlasu na 

jejich e-mail za podmínky, že prodejce získal od svého zákazníka 

podrobnosti jeho elektronického kontaktu pro elektronickou poštu v 

souvislosti s prodejem výrobku nebo služby, za předpokladu, že 

zákazník má jasnou a zřetelnou možnost jednoduchým způsobem, 

zdarma nebo na účet této fyzické nebo právnické osoby odmítnout 

souhlas s takovýmto využitím svého elektronického kontaktu i při 

zasílání každé jednotlivé zprávy, pokud původně toto využití 

neodmítl. Prodávající prohlašuje, že tato obchodní sdělení se budou 
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týkat výhradně jeho vlastních obdobných výrobků nebo služeb, jako 

již kupující poptával – konkrétně půjde o informace o provozu 

Pevnosti poznání a aktivitách centra popularizace Přírodovědecké 

fakulty UP. 

7.9. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné; avšak v případě, že 

kupující odmítne poskytnutí údajů nezbytných pro uzavření smlouvy, 

nebude prodávající moci uzavřít smlouvu o poskytnutí oprávnění k 

účasti na vědeckém táboře či vědeckém kroužku, popřípadě nebude 

schopen podle této smlouvy řádně plnit. Prodávající uloží osobní 

údaje kupujícího, popř. jeho zákonného zástupce, po dobu trvání 

účelu zpracování osobních údajů, avšak nejdéle po dobu 10 let. 

7.10. Kupující má právo požadovat od prodávajícího přístup k osobním 

údajům kupujícího (či jeho zákonného zástupce) se týkajících, jejich 

opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování. Kupující (či jeho 

zákonný zástupce) má právo vznést námitku proti zpracování, jakož i 

uplatnit práva na přenositelnost údajů (viz čl. 15, 16, 17, 18, 20 a 21 

nařízení). Kupující nechť realizuje svá výše uvedená práva na e-

mailové adrese prodávajícího: info@pevnostpoznani.cz.  

7.11. Prodávající sděluje, že pozici tzv. pověřence pro ochranu osobních 

údajů vykonává kancléř Univerzity Palackého v Olomouci, 

Křížkovského 8, 779 00 Olomouc (je možno jej kontaktovat na této 

adrese). 

7.12. Bližší informace o zpracování osobních údajů naleznete na 

internetových stránkách Pevnosti poznání (www.pevnostpoznani.cz). 

Kompletní poučení o zpracování osobních údajů Univerzitou 

Palackého v Olomouci včetně katalogu práv dotčených osob 

(subjektů údajů) naleznete na internetových stránkách: 

https://www.upol.cz/univerzita/ochrana-osobnich-udaju/. 

8. DORUČOVÁNÍ 

8.1. Kupujícímu bude doručováno na elektronickou adresu kupujícího 

uvedenou v objednávce. 

9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

9.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní 

(zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým 

právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající 

z obecně závazných právních předpisů. 

9.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo 

neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení 
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nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co 

nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení 

není dotčena platnost ostatních ustanovení.  

9.3. Smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím 

v elektronické podobě a není veřejně přístupná. 

9.4. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování:  Pevnost 

poznání, 17. listopadu 7, 779 00 Olomouc, adresa elektronické pošty: 

info@pevnostpoznani.cz, telefon 585 634 145 

 

V Olomouci dne 3. 1. 2023 

http://www.apek.cz/
mailto:info@apek.cz
mailto:info@pevnostpoznani.cz

