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SMLUVNÍ PODMÍNKY PRO ÚČAST 

NA LANŠKROUNSKÉM FLERJARMARKU 
 

1.     POŘADATEL 

1.1. Pořadatel, Kulturní centrum Lanškroun, se sídlem Nádražní 335, 563 01 Lanškroun, IČ: 00854387, 
DIČ CZ00854387 zapsáno v OR vedeným Krajským soudem v Hradci Králové, odd. Pr, vl. 1133 (dále jen 
„Pořadatel“) pořádá Lanškrounský FlerJarmark (dále jen „FlerJarmark“). 

1.2. Smluvní vztah mezi Pořadatelem a účastníkem FlerJarmarku se řídí těmito smluvními podmínkami 
a příslušnými právními předpisy, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem a Nařízením 
města Lanškroun č. 2/2020 Tržní řád. 

 

2.     REGISTRACE A CENA ÚČASTI NA FLERJARMARKU 

2.1. Registraci je možné učinit prostřednictvím webových stránek Pořadatele. 

2.2. Smluvní vztah mezi Pořadatelem a účastníkem vzniká potvrzením registrace na FlerJarmark ze 
strany Pořadatele. 

2.3.  Jedná se o placenou účast a poplatek se hradí na místě v hotovosti Pořadateli FlerJarmarku. 

2.4. Cena účasti na FlerJarmarku je stanovena následovně: prodejci občerstvení 600 Kč vč. DPH/den, 
prodejci dárkového zboží 400 Kč vč. DPH/den. 

2.5. V případě zrušení FlerJarmarku je účastník informován předem, a to na elektronický kontakt 
uvedený v registraci.  

2.6. Pořadatel si vyhrazuje právo vybrat účastníky FlerJarmarku na základě došlých registrací dle svého 
uvážení. 

 

3.     PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ 

3.1. Podle typu FlerJarmarku a dle určení Pořadatele je prodej možný s vlastním stánkem do maximální 
velikosti 3x3m v bílé nebo béžové barvě s minimem polepů, samostatně stojící konstrukce, bez nutnosti 
vyvázání (na místě je možno kotvit stan mezi dlažební kostky), nebo s využitím mobiliáře ve vlastnictví 
Pořadatele. 

3.2. Před připojením externího stánku k elektrice provede Pořadatel vizuální kontrolu el. prodlužovaček 
a zařízení. Pokud budou zjištěny nedostatky, Pořadatel si vyhrazuje právo nepřipojit účastníka k 
elektrické síti. Účastník je povinen na vyžádání předložit platné revize všech svých zařízení. 

3.3. Účastníci jsou povinni nenarušovat průběh FlerJarmarku. Účastník bere na vědomí, že pokud se na 
FlerJarmark dostaví pod vlivem alkoholu, omamných nebo psychotropních látek, bude Pořadatelem 
nebo k tomu pověřenou osobou okamžitě vyloučen z FlerJarmarku bez práva na finanční náhradu. 

3.4. Maximální dovolené zatížení jednoho stánku je 4kW. Konkrétní prodejní místo nebo dřevěný 
prodejní stánek bude účastníkům přidělen na místě v den prodeje. 

3.7. Účastník je povinen zajistit pořádek a odstranění vzniklého odpadu kolem svého prodejního 
místa na své náklady. 
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4.      OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

4.1. Účastník bere na vědomí, že Pořadatel 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) (dále jen 
„Nařízení“) zpracovává tyto osobní údaje účastníka (dále jen „Osobní údaje“): 

- e-mailová adresa 
- jméno 
- příjmení 
- telefon 
- adresa sídla firmy (bydliště) 
- IČO 
- DIČ 

4.2. Tyto osobní údaje budou zpracovány za účelem identifikace smluvních stran a plnění ze smlouvy 
a dále za účelem evidence smlouvy a budoucího případného uplatnění a obrany práv a povinností 
smluvních stran. Takové zpracování umožňuje článek 6 odst. 1 písm. b) a f) Nařízení. 

4.3. Tyto osobní údaje budou zpracovány od provedení registrace až do konání příslušného 
FlerJarmarku a dále po dobu 3 let, případně v nutném rozsahu po dobu stanovenou příslušnými 
právními předpisy. 

4.4. E-mailová adresa může být zpracována za účelem zařazení do databáze pro zasílání obchodních 
sdělení. Tento postup umožňuje § 7 odst. 3 zákona č.480/2004 Sb., o některých službách informační 
společnosti, a to na základě uzavřené smlouvy, pokud jej účastníci akce neodmítnou. Tato sdělení se 
mohou týkat pouze obdobných služeb a lze je kdykoliv jednoduchým způsobem - zasláním dopisu, e-
mailu. E-mailová adresa bude za tímto účelem Pořadatelem zpracovávána po dobu 3 let od účasti na 
FlerJarmarku. 

4.5. Osobní údaje zpracovává Pořadatel jakožto správce. Osobní údaje však pro něj mohou 
zpracovávat i k tomu pověření zpracovatelé. Seznam zpracovatelů předloží Pořadatel na vyžádání 
účastníka. 

4.6. Účastník bere na vědomí, že podle Nařízení má právo: 

• požadovat po Pořadateli informaci, jaké jeho osobní údaje zpracovává 

• vyžádat si u Pořadatele přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, 
popřípadě požadovat omezení zpracování 

• požadovat po Pořadateli výmaz těchto osobních údajů 

• na přenositelnost údajů a právo požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů 

• v případě zpracování prováděného na základě oprávněného zájmu Pořadatele dle čl. 6 odst. 
1. písm. f) Nařízení má právo vznést námitku proti zpracování 

• podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů a právo na účinnou soudní ochranu, 
pokud má za to, že jeh o práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování jeho 
osobních údajů v rozporu s Nařízením. 

 


