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Podmienky podujatia 
 

Názov podujatia: „EIT Food Hub – Challenge Labs 2021” 
Miesto konania: online Slovakia 

23.-24. a 29.-30. nov.2021 
 

 
1. Účastník sa zúčastní podujatia s názvom „EIT Food Hub – Challenge Labs 2021”.  
2. Miesto konania: online Slovensko 
3. Dátum 23.-24. a 29.-30.nov.2021 v rámci EIT Food RIS KAVA #18253 - 21295. Aktivita povedie k rozvoju 

nasledujúce zručnosti účastníka v rámci rámca EIT potravinovej kompetencie: podnikanie. 
4. Účastník odoslaním prihlášky vyhlasuje, že spĺňa vstupné požiadavky na  účasť na podujatí „EIT Food 

Hub – Challenge Labs 2021”, http://www.sbagency.sk/co-je-to-eit] 
5. Účastník podujatia  „EIT Food Hub – Challenge Labs 2021” nehradí žiadny účastnícky poplatok. 
6. Cestovné a ubytovacie náklady nie sú účastníkovi preplácané a ani hradené z podujatia „EIT Food Hub – 

Challenge Labs 2021”, ani EIT Food CLC North-East sp. z o. o. podujatie „EIT Food Hub – Challenge Labs 
2021”bude v online forme. 

7. Očakáva sa, že sa účastník zúčastní každého bodu programu. 
8. Vzhľadom na online formu podajatia si každý účastník zodpovedá za svoju bezpečnosť a ochranu zdravia 

pri sledovaní online prenosov. 
9. Účastník si ponecháva úplné a výhradné vlastníctvo svojich práv duševného vlastníctva 

odprezentovaných na  podujatí „EIT Food Hub – Challenge Labs 2021”. Slovak Business Agency  a jeho 
splnomocnení zástupcovia v projekte  postupujú tak, aby zabezpečili všetky prostriedky potrebné na 
ochranu dôvernosti myšlienok a projektov prezentovaných počas podujatia „EIT Food Hub – Challenge 
Labs 2021”. 

10. Účastník udeľuje svoj súhlas s poskytnutím svojich osobných údajov Slovak Business Agency a so 
spracovaním týchto údajov do 31/12/2026, v rozsahu potrebnom na plnenie úloh a cieľov podujatia „EIT 
Food Hub – Challenge Labs 2021”. 

11. Všetky vyššie uvedené osobné údaje sú spracúvané podľa pravidiel stanovených nariadením Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných 
údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o 
ochrane údajov) a vnútroštátnych zákonov o ochrane osobných údajov, najmä zákona z 10. mája 2018 
o ochrane osobných údajov. 

12. Prijatím zmluvných podmienok Účastník zároveň oprávňuje Slovak Business Agency, EIT Food CLC North-
East sp. z o. o., EIT Food ivzw a akúkoľvek inú tretiu stranu na publikovanie fotografií alebo videí 
nasnímaných účastníkom počas podujatia „EIT Food Hub – Challenge Labs 2021” na použitie v tlači, 
online prezentáciu a videonahrávky marketingové materiály, ako aj ďalšie publikácie súvisiace s 
podujatím „EIT Food Hub – Challenge Labs 2021”. 

13. Účastník ďalej akceptuje, že účasť je dobrovoľná a nesúvisí s prijatím finančného zadosťučinenia 
akéhokoľvek druhu spojeného s zhotovením alebo uverejnením vyššie uvedených fotografií, videí alebo 
uvedením v marketingových materiáloch alebo iných publikáciách Slovak Business Agency, EIT Food CLC 
North-East sp. z o. o., EIT Food ivzw alebo akoukoľvek inou treťou stranu. 

14. Akékoľvek sťažnosti na podujatie „EIT Food Hub – Challenge Labs 2021” je potrebné podať písomne na 
mail: andrea.bakosova@minervask.com 

15. Všetky spory vyplývajúce z týchto zmluvných podmienok medzi účastníkom a Slovak Business Agency, 
ktoré nie je možné vyriešiť vzájomnou konzultáciou, budú predložené na miestne  príslušný Okresný súd 
v Bratsilave v Slovenskej republike. Všetky právne vzťahy sa budú riadiť právnym poriadkom SR. 

Definícia 
EIT Food ivzw je medzinárodná nezisková asociácia s vedeckým účelom, ktorá sa riadi belgickým právom. 
EIT Food CLC North-East sp. z o. o. je spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorá riadi znalostné a inovačné 
činnosti a tok znalostí podľa poľského práva so sídlom Mokotowska 64, 00-534 Varšava, Poľsko 
 


