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Newill s.r.o.
Rastislavova 1982
09302 Hencovce
Registered in the Commercial Register of the District Court Prešov,
Section Sro, File No. 35874/P
ID:51324318
contact: +421 917 783 471
e-mail: office@b2p.sk
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Prievozská 32, P. O. Box 5, 820 07 Bratislava 27
Department of supervision
contact: 02/58272 172, 02/58272 104
fax: 02/58272 170
email: ba@soi.sk
This document states the Terms and Condition of the interaction between a person or a company
who completed an Order from b2p.sk (the “Buyer”) and
The provider of the products and services sold in this e-shop – Newill s.r.o.
Rastislavova 1982, 09302 Hencovce, Slovakia (the “Seller”).
TERMS AND DEFINITIONS
•

Order: The purchase contract

•

Conference: Event held by the Seller on 12 May 2018

•

Cryptocurrency: The digital currency unit of a decentralized payment network operating
independently of state and banking institutions.

•

Bitcoin (BTC): name of the cryptocurrency (bitcoin.org)

•

Ether (ETH): name of the cryptocurrency (ethereum.org)

•

Litecoin (LTC): name of the cryptocurrency (https://litecoin.org/)

•

Conference participant: Person who is attending conference

•

Inappropriate behaviour: behaviour which is deemed as inappropriate by the Seller

AN ORDER
•

Ordering tickets
o

The purchase contract (the “Order“) – email and/or a filled in form on the website
of the Seller – is binding.

o

The Order is valid when the buyer receives an e-mail labelled “Order No. – receipt”
from the Seller.

o

The pro forma invoice the Buyer receives after ordering must be paid in 7 days.
The registration will be cancelled otherwise

o

The organiser reserves the right to change the program and the right to reject an
order.

PAYMENT
•

All prices are VAT excluded.

•

The payment options on b2p.sk are:
o

Direct Bank Transfer

o

CardPay (payment through a virtual POS terminal of ČSOB bank. You can use
cards VISA, VISA Electron, MASTERCARD, Maestro and Diners Club issued by any
bank.)

o

Bitcoin

o

Ether

o

Litecoin

EVENT ACCOMODATION
Overnight accommodation is not included in the registration fee. However, reduced rates are
usually arranged at several local hotels. Further details can be found on the venue page of the
conference for which you are registering. On each occasion, it is necessary to contact the hotels
directly with the booking reference specified in the relevant venue information. It is advisable to
book early to secure these rates, as availability is not guaranteed.
TRAVEL
Travel is not included in the conference fee. It is the responsibility of the attendee to make their
way to the conference venue in adequate time. Marketforce Business Media is not liable for any
delays or non-attendance resulting from delayed or suspended transportation. Directions to the
conference venue can be found on the venue page of the conference for which you are registering.
CANCELATION POLICY
•

The Buyer is obliged to inspect ticket files immediately upon delivery.

•

If there is a problem with the services, the Buyer should contact the Seller via
office@b2p.sk or by phone (business days from 9AM to 6PM on
00 421 917 783 471) providing details of the problem. The Seller will deal with the matter
in accordance with your legal rights.

Cancelling the order:
•

The Buyer can cancel the order within 24 hours of receiving the Order confirmation by
sending an email to office@b2p.sk quoting the name and e-mail of the Buyer as well as the
Order number.

•

The Seller will not refund the money if the Buyer cancels the Order after paying. If the
Buyer needs to change the name of the ticket holder, they should e-mail the Seller via
office@b2p.sk .
o

Latest possible change of name on ticket is 7 days before the conference

Cancellation of the order by the seller
•

The Seller reserves the right to cancel the order or its part in case the conference or it’s
part doesn’t take place. In the case that this happens, the seller will immediately contact
the buyer to agree on how to proceed.

•

Our conference participants have a right to enjoy conference in a safe and enjoyable
environment, with appropriate etiquette and behaviour. We reserve the right to ask any
Buyer who displays inappropriate behaviour to leave the conference.

•

It may be necessary for reasons beyond the control of the conference organisers to alter
the venue, content or the timing of the programme. We will endeavour to keep you
abreast of such changes but any reasonable change to the conference format will not
constitute a reason to refund the conference fee. Should the event be postponed, we will
endeavour to reschedule the event. If, for reasons beyond the control of Seller, an event is
cancelled, a full refund will be made. We are not liable to pay any incurred costs resulting
from any postponement or cancellation.

PRIVACY POLICY
•

This privacy policy states our policy on information that can be associated with a specific
person and could be used to identify that person and any other information collected from
users that does not constitute personal data.

•

When you register for the conference, we may collect personal data and other Information
from you. The collected information include name, e mail, address, Company name,
business ID and VAT ID.

•

We may use the personal data as follows:
o

We may use the personal data in connection with the purpose for which it was
provided. For instance, if you contact us by e mail, we will use the personal data
you provide to answer your question or resolve your problem.

o

We may use your personal data for internal business purposes, including without
limitation, to help us improve the content and functionality of the services, to
better understand the attendees, and to generally manage the services and our
business.

o

We may use your personal data to contact you in the future for our marketing and
advertising purposes, including without limitation, to inform you about services or
events we believe might be of interest to you, to develop promotional or marketing
materials and provide those materials to you, and to display content and
advertising on or off the services that we believe might be of interest to you.

o
•

Buyer has right to opt out from receiving our services and events at any time

We do not collect financial information such as payment card number, payment card expiry
date or credit records.

•

We do not sell your personal information to third parties, but we may disclose your
information to trusted companies if necessary.

•

All information is stored in a digital form in a secure, password protected place.

•

The organizer reserves all rights to any voice, photographs and video captured during the
event (for example photos, videos, sound records etc.).

•

The organizer reserves all rights to use recorded audio and visual materials from the event
to marketing and advertising purposes. Disputes and appeals can be delivered to the
organizer in the written form anytime.
Withdrawal of Consent

•

You may request that Seller deletes your personal data it has lawfully gathered and
processed from its databases. Should you wish to withdraw your consent to have your
personal data gathered and processed, you are required to inform Seller in writing (using
your email/postal address office@b2p.sk or our postal address of Rastislavova 1982,
09302 Hencovce. Kindly note that Seller cannot continue to provide you with any services
if you withdraw your consent and request to have your personal data deleted.

•

The seller is entitled to unilaterally change the Terms & Conditions on grounds of (i)
change of financial, economic or social situation on the territory of the Slovak Republic, (ii)
change of the Relevant Legislation, or (iii) for another, non-specified, serious reason.

PREVÁDZKOVATEĽ
Newill s.r.o.
Rastislavova 1982
09302 Hencovce
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Oddiel Sro, vložka č. 35874 / P
ID:51324318
kontakt: +421 917 783 471
e-mail: office@b2p.sk

Dozorným orgánom je

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) Inšpektorát SOI pre Bratislavský región
Prievozská 32, P. O. Box 5, 820 07 Bratislava 27

Oddelenie dohľadu
kontakt: 02/58272 172, 02/58272 104
fax: 02/58272 170
email: ba@soi.sk
Tento dokument stanovuje zmluvné podmienky interakcie súkromnej alebo právnickej osoby, ktorá
uzavrela objednávku od b2p.sk (“Kupujúci”) a
dodávateľom produktov a služieb ponúkaných na tomto e-shope - Newill s.r.o.
Rastislavova 1982, 09302 Hencovce, Slovensko (“Predávajúci”).
ZMLUVNÉ PODMIENKY
•

Zákazka: Kúpna zmluva

•

Konferencia: Udalosť organizovaná Predávajúcim 12. Mája 2018

•

Kryptomena: Digitálna menová jednotka decentralizovaného platobného systému
prevádzkovaného nezávisle od štátu či bankových inštitúcií.

•

Bitcoin (BTC): názov kryptomeny (bitcoin.org)

•

Ether (ETH): názov kryptomeny (ethereum.org)

•

Litecoin (LTC): názov kryptomeny (https://litecoin.org/)

•

Účastník konferencie: Osoba zúčastnená na konferencií

•

Nevhodné správanie: správanie považované za nevhodné zo strany Predávajúceho

OBJEDNÁVKA
•

Objednávka lístkov
o

Kúpna zmluva (“Objednávka“) – email a/alebo vyplnený formulár na webovej
stránke Predávajúceho je záväzný.

o

Objednávka je platná ak Kupujúci prijal e-mail označený ako “Order No. – receipt ”
od Predávajúceho.

o

Pro forma faktúra obdržaná kupujúcim po objednaní musí byť splatená do 7 dní. V
opačnom prípade bude registrácia anulovaná.

o

Organizátor má právo zmeniť program ako aj odmietnuť objednávku.

PLATBA
•

Všetky uvedené ceny sú bez DPH

•

Možnosti platby na b2p.sk sú:
o

Priamy bankový prevod

o

Platba kartou (platba cez virtuálny POS terminál banky ČSOB.Je možné použiť
VISA, VISA Electron, MASTERCARD, Maestro a Diners Club emitované ktoroukoľvek
bankou.)

o

Bitcoin

o

Ether

o

Litecoin

UBYTOVANIE
Ubytovanie nie je zahrnuté v registračnom poplatku. Avšak v okolitých hoteloch sú zvyčajne
zabezpečené nižšie ceny. Ďalšie podrobnosti nájdete na webovej stránke konferencie, na ktorú sa
registrujete. Pri každej príležitosti je potrebné kontaktovať hotely priamo s odkazom na rezerváciu
uvedeným v príslušných informáciách o mieste konania. Odporúčaná je včasná rezervácia na
rezerváciu týchto sadzieb, pretože dostupnosť nie je zaručená.
CESTOVNÉ NÁKLADY
Cestovné nie je zahrnuté v konferenčnom poplatku. Je zodpovednosťou účastníka, aby sa dostavil
na miesto konania konferencie v primeranom čase. Spoločnosť Newill s.r.o. nezodpovedá za žiadne
oneskorenie alebo neúčasť v dôsledku oneskorenej alebo prerušenej dopravy. Inštrukcie na
dopravenie sa na miesto konania konferencie nájdete na stránke konferencie, na ktorú sa
registrujete.

ZRUŠENIE OBJEDNÁVKY
•

Kupujúci je povinný ihneď po doručení skontrolovať súbory vstupeniek.

•

Ak sa vyskytne problém so službami, Kupujúci by mal kontaktovať Predávajúceho na
adrese office@b2p.sk alebo telefonicky (pracovné dni od 9:00 do 18:00 hod. na
telefónnom čísle 00 421 917 783 471) na oboznámenie Predávajúceho o detailoch
problému. Predávajúci bude riešiť túto záležitosť v súlade s vašimi zákonnými právami.
Zrušenie objednávky:

•

Kupujúci môže objednávku zrušiť do 24 hodín od prijatia potvrdenia objednávky zaslaním
e-mailu na adresu office@b2p.sk s uvedením mena a e-mailu kupujúceho, ako aj
objednávacieho čísla.

•

Predávajúci nevráti peniaze, ak Kupujúci zruší objednávku po zaplatení. Ak kupujúci
potrebuje zmeniť meno držiteľa lístka, je nutné kontaktovať Predávajúceho e-mailom na
adrese office@b2p.sk.

•

Posledná možná zmena mena na lístku je 7 dní pred konferenciou
Zrušenie objednávky predávajúcim

•

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v prípade, že konferencia
alebo jej časť sa neuskutoční. V prípade, že k tomu dôjde, predávajúci okamžite
kontaktuje kupujúceho, aby sa dohodol, ako postupovať.

•

Účastníci našej konferencie majú právo užívať si konferenciu v bezpečnom a príjemnom
prostredí s vhodnou etiketou a správaním. Predávajúci si preto vyhradzuje právo požiadať
každého Kupujúceho, ktorý prejaví neprimerané správanie, aby opustil konferenciu.

•

Z dôvodov, ktoré sú mimo zodpovednosti organizátorov konferencie, môže byť potrebné
zmeniť miesto konania, obsah alebo časový harmonogram programu. Budeme sa snažiť
ihneď vás oboznámiť o takýchto zmenách, ale žiadna rozumná zmena formátu konferencie
nebude dôvodom na vrátenie poplatku za konferenciu. Ak by sa udalosť odložila, budeme
sa usilovať o zmenu plánu udalosti. Ak z dôvodov, ktoré nie sú ovplyvniteľné
Predávajúcim, bude akcia zrušená, suma bude vrátená v plnej výške. Avšak nie sme
povinní platiť žiadne vzniknuté náklady vyplývajúce z akéhokoľvek odloženia alebo
zrušenia.

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV
•

Tieto pravidlá ochrany osobných údajov stanovujú naše pravidlá týkajúce sa informácií,
ktoré môžu byť spojené s konkrétnou osobou a mohli by sa použiť na identifikáciu tejto
osoby a akýchkoľvek ďalších informácií zozbieraných od používateľov, ktoré nepredstavujú
osobné údaje.

•

Pri registrácií na konferenciu, môžeme od vás vyžadovať osobné údaje a ďalšie informácie.
Zozbierané informácie zahŕňajú meno, e-mail, adresu, názov spoločnosti, obchodné
identifikačné číslo a identifikačné číslo DPH.

•

Môžeme používať osobné údaje nasledovne:
o Môžeme použiť osobné údaje v súvislosti s účelom, na ktorý boli poskytnuté. Napríklad,
ak nás kontaktujete e-mailom, budeme používať osobné údaje, ktoré poskytnete, aby sme
Vám mohli odpovedať na vašu otázku alebo vyriešiť váš problém.
o Vaše osobné údaje môžeme použiť na interné obchodné účely vrátane, ale bez
obmedzenia, aby sme nám pomohli zlepšiť obsah a funkčnosť služieb, lepšie porozumieť
účastníkom a všeobecne spravovať služby a našu firmu.
o Vaše osobné údaje môžeme použiť na to, aby sme vás mohli v budúcnosti kontaktovať
na naše marketingové a reklamné účely, a to bez obmedzenia, aby sme Vás informovali o
službách alebo udalostiach, o ktorých sa domnievame, že by vás mohli zaujímať, o vývoj
propagačných alebo marketingových materiálov a poskytovaní týchto materiálov na vás a
zobrazovať obsah a reklamu na alebo mimo služby, o ktorých sa domnievame, že by vás
mohli zaujímať.
o Kupujúci má právo kedykoľvek odobrať Predávajúcemu právo kontaktovať ho vrámci
marketingových a reklamných účelov.

Nezhromažďujeme finančné informácie, ako napríklad číslo platobnej karty, dátum
exspirácie platobnej karty alebo záznamy o účte.
•

Vaše osobné údaje nepredávame tretím stranám, ale v prípade potreby ich môžeme
zverejniť dôveryhodným spoločnostiam.

•

Všetky informácie sú uložené v digitálnej podobe na bezpečnom mieste chránenom
heslom.

•

Predávajúci si vyhradzuje všetky práva na akýkoľvek audio, fotografie a video zachytené
počas konferencie (napríklad fotografie, videá, zvukové záznamy atď.).

•

Predávajúci si vyhradzuje všetky práva na používanie nahraných zvukových a vizuálnych
materiálov z konferencie na marketingové a reklamné účely. Spory a odvolania je možné
kedykoľvek doručiť predávajúcemu v písomnej podobe.

Odstúpenie od súhlasu

•

Môžete požiadať, aby predávajúci vymazal vaše osobné údaje, ktoré legálne zhromaždil a
spracoval zo svojich databáz. Ak by ste mali záujem odstúpiť od súhlasu na zhromažďovanie
a spracovanie vašich osobných údajov, musíte písomne informovať predávajúceho
(prostredníctvom emailovej adresy office@b2p.sk alebo poštovej adresy Rastislavova 1982,
09302 Hencovce). Predajca vám nemôže ďalej poskytovať žiadne služby, ak odoberiete svoj
súhlas a požiadate o odstránenie vašich osobných údajov.

•

Predajca je oprávnený jednostranne meniť VOP z dôvodov (i) zmeny finančnej, hospodárskej
alebo sociálnej situácie na území Slovenskej republiky, (ii) zmeny Príslušných právnych
predpisov alebo (iii) z iného, bližšie nešpecifikovaného, závažného dôvodu.

