OPĆI UVJETI ZA EDUKACIJE U ORGANIZACIJI ICC-a HRVATSKA

§ 1. Prijava
(1) Prijava počinje vrijediti od trenutka zaprimanja i prihvaćanja od strane ICC-a Hrvatska.
(2) Prijave moraju biti u pisanom obliku. Naručitelj je dužan ispuniti prijavnicu sa svim zatraženim podacima.
Svaka prijava je obvezujuća.
(3) Prijave će se obrađivati redoslijedom u kojem su zaprimljene.

§ 2. Otkazivanje
(1) Otkazivanje sudjelovanja prihvaća se samo u pisanom obliku.
(2) Otkazivanje sudjelovanja u roku do 2 dana prije početka događaja je besplatno. U slučaju otkazivanja koje je
zaprimljeno u roku kraćem od 2 dana prije događaja ili u slučaju odsutnosti na dan događaja, sudionik plaća 50
% cijene kotizacije.
(3) Imenovanje zamjenskog sudionika i pripadajuće podatke potrebno je javiti putem e-maila na icc@hgk.hr.

§ 5. Izmjene programa/otkazivanje događaja
(1) Zbog dugoročnog planiranja događaja, ICC Hrvatska zadržava pravo izmjene programa iz organizacijskih
razloga, kao što je promjena datuma, satnica, mjesta održavanja, usluge simultanog prevođenja, materijala ili
predavača kao i otkazivanja događaja. Sudionici će biti obaviješteni pravovremeno i na prikladan način.
(2) U slučaju otkazivanja događaja, ICC Hrvatska izvršit će povrat uplaćenih kotizacija.
(3) ICC Hrvatska neće biti odgovorna za formalnu i pravnu točnost bilo kojeg podatka navedenog u dokumentaciji
događaja.

§ 6. Prava intelektualnog vlasništva
(1) Sva prava, uključujući i ona prijevoda, kopija i/ili reprodukcija materijala sa seminara ili bilo koje druge
materijale ICC-a Hrvatska, zadržava ICC Hrvatska. Niti jedan dio materijala sa seminara ICC-a Hrvatska ne smije
se reproducirati u bilo kojem obliku, niti se može obraditi, umnažati, distribuirati ili koristiti za javnu reprodukciju
bez prethodne suglasnosti ICC-a Hrvatska.

§ 7. Zaštita podataka
(1) Naručitelj prihvaća da će ICC Hrvatska pohraniti i obraditi podatke sudionika navedene u prijavnici za potrebe
računovodstva i zapisa kupca.
(2) ICC Hrvatska zadržava pravo korištenja podataka iz prijavnice u svrhu informiranja ostalih sudionika u obliku
liste sudionika seminara.
(3) Kupac se obvezuje da će biti obaviješten o događajima, uslugama i proizvodima ICC Hrvatska pismenim
putem. Takva suglasnost može se opozvati od strane kupca u bilo kojem trenutku slanjem e-mail na icc@hgk.hr.

§ 8. Izjava sudionika o odricanju od odgovornosti
(1) ICC Hrvatska zadržava pravo korištenja audio snimki, video snimki i fotografija snimljenih na događaju na
kojima se nalazi sudionik te korištenja istih u informativne ili promotivne svrhe u obliku tiskanih ili online
materijala.
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