
PODMÍNKY INTERNETOVÉHO PRODEJE

1.1. Lumina Events, s.r.o., se sí�dlem: Spisova�  znač�ka: C 363006 vedena�  u Me�stske�ho soudu v 
Praze Občhodní� firma: Lumina Events, s.r.o. Sí�dlo: Mičhelska�  966/74, Mičhle, 141 00 
Praha 4 Identifikač�ní� č�í�slo: 142 60 336 Pra�vní� forma: Společ�nost s ruč�ení�m omezený�m 
„Pravidla“ – Pravidla internetového prodeje vstupenek společnosti Lumina

1.2. "Sýste�m" – iKSORIS, sýste�m prodeje vstupenek prostr�edničtví�m webove�  stra�nký
1.3. „Stra�nka” – webova�  stra�nka https://vstupenky.luminapark.cz/ pouz� í�vane�  pro prodej 
vstupenek sýste�mem.
1.4. „Kupují�čí�“ – kaz�dý� , kdo pouz� í�va�  sýste�m: fýzička�  osoba (spotr�ebitel), jakoz�  i 
podnikatelský�  subjekt, a jine�  organizač�ní� jednotký, ktere�  uskuteč�n� ují� na�kup.
1.5. "Akče" – vý�stava nebo skupina vý�stav Lumina, kde platí� be�z�ne�  týpý vstupenek, nebo 
jednotlive�  akče por�a�dane�  společ�ností� Lumina, na ktere�  se Lumina rozhodne proda�vat 
vstupenký online.
1.6. „Vstupenka“ – doklad, který�  opravn� uje k na�vs�te�ve�  konkre� tní�čh expozič Lumina nebo
u� č�ast v urč�ite�  konkre� tní� akči por�a�dane�  společ�ností� Lumina.
1.7. „Platební� web“ – webova�  stra�nka, spravovana�  společ�ností� Lumina, společ�nost s ruč�ení�m 
omezený�m, se sí�dlem: Lumina Events, s.r.o., se sí�dlem: Spisova�  znač�ka: C 363006 vedena�  u 
Me�stske�ho soudu v Praze Občhodní� firma: Lumina Events, s.r.o. Sí�dlo: Mičhelska�  966/74, 
Mičhle, 141 00 Praha 4 Identifikač�ní� č�í�slo: 142 60 336 Pra�vní� forma: Společ�nost s ruč�ení�m 
omezený�m „Pravidla“ – Pravidla internetového prodeje vstupenek společnosti Lumina a 
dodavatelem online plateb je společ�nost PaýU ul. GRUNWALDZKA 186/---
60-166 POZNANG  WIELKOPOLSKIE NIP: 7792308495 REGON: 300523444 KRS: 0000274399
1.8. Základní jmění: 6.474.300. PLN splaceno v plném rozsahu

2. OBECNÁ USTANOVENÍ

2.1. Tato pravidla definují� pravidla pro prodej vstupenek online prostr�edničtví�m online 
prodejní�ho sýste�mu společ�nosti Lumina.
2.2. Podmí�nkou pouz� í�va�ní� sýste�mu je pr�eč�tení� pr�edpisuI  a pr�ijetí� jejičh podmí�nek. Pr�ijetí� 
pr�edpisuI  za� roven�  pr�edstavuje prohla� s�ení� vuI le a výtva� r�í� pra� vní� za� vazký mezi kupují�čí�m a 
společ�ností� Lumina.
2.3. Kupují�čí� je povinen pouz� í�vat sýste�m zpuI sobem, který�  je v souladu s pr�edpisý a 
ustanovení�mi platný�čh za�konuI .
2.4. Tečhničke�  poz�adavký nezbýtne�  pro výuz� í�va�ní� Sýste�mu:
2.4.1. PC nebo jine�  mobilní� zar�í�zení� s webový�m prohlí�z�eč�em a pr�í�stupem k internetu
2.4.2. e-mailova�  sčhra�nka
2.4.3. bankovní� u� č�et s moz�ností� výuz� í�vat internetove�  bankovničtví�

3. PODÁNÍ OBJEDNÁVKY

3.1. Objedna�vka se poda�va�  provedení�m na� sledují�čí�čh krokuI  na te�čhto podstra�nka� čh 
sýste�mu:
3.1.1. volba akčí�, týp a mnoz�ství� vstupenek
3.1.2. spra�vne�  výplne�ní� povinný�čh kolonek v objedna�vkove�m formula� r�i nebo zr�í�zení� 
uz� ivatelske�ho u� č�tu

3.1.3. kontrola spra�vnosti zadaný�čh u� dajuI  a detailuI  objedna�vký



3.1.4. prohla� s�ení� o pr�ijetí� podmí�nek Pravidel
3.1.5. zada�ní� objedna�vký kliknutí�m na KOUPIT A ZAPLATIT
3.1.6. pr�ejde� te na stra�nku Platba.
3.2. Kupují�čí�,který�  zadal objedna�vku, obdrz� í� ozna�mení� o výtvor�ení� objedna�vký na uvedený�  
email.
3.3. Lumina si výhrazuje pra�vo stanovit limit poč�tu vstupenek na por�a�dane�  akče 

4. PLATBA A REALIZACE OBJEDNÁVKY

4.1. Kupují�čí� je povinen uhradit čenu objedna�vký do dvou hodin od její�ho výtvor�ení�. Pokud 
objedna�vku nezaplatí� vč�as, dojde k její�mu automatičke�mu stornu. Pokud stornuje 
objedna�vku kupují�čí�, pak na jeho e-mailovou adresu
automatičký odes�leme zpra�vu o zrus�ení� objedna�vký.
4.2. Kupují�čí� provede platbu za výtvor�enou objedna�vku prostr�edničtví�m stra�nký Platba.
4.3. Platbu výplý�vají�čí� z jedne�  objedna�vký proveďte jednora� zove� . 
4.4. Společ�nost Lumina nenese odpove�dnost za z�a� dne�  duI sledký souvisejí�čí� s
nesrovnalostmi ve fungova�ní� banký uvedene�  kupují�čí�m be�hem
prova�de�ní� plateb.
4.5. Společ�nost Lumina výstaví� fakturu na z�a�dost kupují�čí�ho pote� , čo kupují�čí� takový�  
poz�adavek poda�  zvolení�m moz�nosti „Chči obdrz�et fakturu – dan� ový�  doklad“ pr�i zada�va�ní� 
objedna�vký s uvedení�m u� plný�čh a spra�vný�čh u� dajuI  nezbýtný�čh k její�mu výstavení�. Fakturý se 
výstavují� po zaplačení�.
4.6. Zvolení�m moz�nosti „Chči obdrz�et fakturu s DPH“ se kupují�čí� zavazuje zaslat fakturu v 
elektroničke�  podobe�  na uvedenou e-mailovou adresu. Souhlas nevýluč�uje pra�vo společ�nosti 
Lumina výstavit a zaslat fakturu v listinne�  podobe� .
4.7. Společ�nost Lumina nenese odpove�dnost za duI sledký zpuI sobene�  uvedení�m nepravdivý�čh
nebo mýlný�čh u� dajuI  nezbýtný�čh k výstavení� fakturý – dan� ove�ho dokladu.
4.8. Objedna�vka je provedena po obdrz�ení� potvrzení� o u� hrade�  ze sýste�mu PaýU.
4.9. Pr�ijetí� platbý a realizače objedna�vký bude automatičký potvrzeno e-mailem, který�  
výgeneruje sýste�m, na adresu, kterou uvedl Kupují�čí�
bude zasla�n e-mail obsahují�čí� zakoupene�  vstupenký uloz�ene�  v PDF souboru.
4.10. Na�kladý na pr�ipojení� za u� č�elem staz�ení� e-mailove�  zpra�vý nese kupují�čí� v souladu se 
tarifem sve�ho provozovatele.
4.11. Společ�nost Lumina neodpoví�da�  za duI sledký toho, z�e kupují�čí� poskýtne u� daje tý�kají�čí� se 
objedna�vký tr�etí�m osoba�m. Poskýtnutí� vstupenký Kupují�čí�m tr�etí� osobe�  s sebou nese riziko, z�e 
tato osoba vstupenku pouz� ije. Lumina povaz�uje vstupenku za platnou te�  osobý, ktera�  se v 
tomto pr�í�pade�  pr�ihla� sí� jako první�.
4.12. Společ�nost Lumina neodpoví�da�  za to, z�e ozna�mení� kupují�čí� odstranil nebo 
nepr�evzal.

5. VSTUPENKY

5.1. Cený vstupenek jsou uvedený v Lumina čení�ku. Cený vstupenek Lumina zver�ejn� uje 
zver�ejní� na svý�čh internetový�čh stra�nka� čh: hhttps://vstupenky.luminapark.cz/
5.2. Cený vstupenek jsou uvedený v Koruna č�eska�  vč�etne�  DPH.
5.3. Sýste�m umoz�n� uje zakoupit vstupenký výbrane�  z Lumina čení�ku.
5.4. Nemoz�nost zakoupit si vstupenku prostr�edničtví�m sýste�mu neznamena� , z�e v
pokladna�čh poboč�ek Lumina vstupenký čhýbí�.
5.5. Datum platnosti je uvedeno na vstupenče.



5.6. Datum platnosti vstupenek zakoupený�čh u pokladný poboč�ký se muI z�e lis� it od data 
platnosti vstupenek zakoupený�čh prostr�edničtví�m sýste�mu.
5.7. Realizače vstupenký probí�ha�  její�m pr�edloz�ení�m zame�stnanči společ�nosti Lumina u 
vstupu na akči.
5.8. Osobý, ktere�  si zakoupilý zlevne�ne�  vstupenký, jsou povinný v den na�vs�te�vý spolu s 

vstupenkami proka� zat
zame�stnančuI m Lumina, z�e mají� na slevu na� rok.
5.9. Zlevne�ne�  vstupenký pr�edloz�ene�  bez pr�í�slus�ne�ho dokladu potvrzují�čí�ho na� rok na slevu 
jsou nevratne�  a jsou povaz�ova�ný za neplatne� .
5.10. Zlevne�ne�  vstupenký jsou k dispoziči v souladu s platný�m Lumina čení�kem.

6. OSOBNÍ ÚDAJE A JEJICH OCHRANA

1. spra�včem u� dajuI  je Lumina Events, s.r.o., společ�nost s ruč�ení�m omezený�m se sí�dlem: 
Mičhelska�  966/74, 

Mičhle, 141 00 Praha 4
2. Kontaktní� u� daje pove�r�enče pro očhranu osobní�čh u� dajuI  (DPO): e-mail: 
3.    info@luminapark.cz  
 dopisem na  adresu: Mičhelska�  966/74, 
Mičhle, 141 00 Praha 4

4. Vas�e osobní� u� daje shromaz�ďujeme za u� č�elem jejičh zpračova�ní� pro realizači sluz�bý
v souladu s Pravidlý 
5. Pr�í�jemči osobní�čh u� dajuI  budou:
● subjektý opra�vne�ne�  pr�ijí�mat u� daje na za�klade�  pra� vní�čh pr�edpisuI , osobý zmočne�ne�  
spra�včem u� dajuI ,
● subjektý, který�m Spra�vče nar�izuje vý�kon č�innosti, s ní�z�  souvisí� nezbýtnost zpračova�ní� 
u� dajuI .
6. Vas�e u� daje nebudou pr�eda�va�ný do tr�etí�ho sta� tu/ mezina� rodní� organizači.
7. Osobní� u� daje budou zpračova�va�ný po dobu 5 let od zač�a� tku roku na� sledují�čí�ho po roče, v 
ne�mz�  býla objedna�vka zada�na, jakoz�  i po dobu nezbýtnou k plne�ní� povinnosti arčhivače 
výplý�vají�čí� z ustanovení� za�kona.
8. Ma� te pra�vo na:
● pr�í�stup k obsahu osobní�čh u� dajuI  a moz�nost jejičh opravý, vý�mazu, omezení� zpračova�ní�, 
jakoz�  i pr�eda�va�ní� u� dajuI  a poda�va�ní� na�mitek. V takový�čh pr�í�padečh kontaktujte spra�vče 
osobní�čh u� dajuI  pr�í�mo (info@luminapark.čz)
● poda�ní� stí�z�nosti dozorč�í�mu orga�nu, který�  se zabý�va�  očhranou osobní�čh u� dajuI , tj. 
pr�edsedovi u� r�adu pro očhranu osobní�čh u� dajuI , pokud shleda� , z�e zpračova�ní� u� dajuI  
porus�uje ustanovení� obečne�ho nar�í�zení� GDPR;
9. u� daje nebudou zpračova�va�ný automatizovaný�mi prostr�edký ani formou 
profilova�ní�.
10. Osobní� u� daje jsou čhra�ne�ný a zpračova�va�ný v souladu s nar�í�zení�m Evropske�ho 
parlamentu a Radý (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o očhrane�  fýzičký�čh osob v 
souvislosti se zpračova�ní�m osobní�čh u� dajuI  a o toku te�čhto u� dajuI  (GDPR) a v souladu se 
za�konem ze dne 10. kve� tna 2018 o očhrane�  osobní�čh u� dajuI  (tj. Sb. 2019 pol 1781).
11. Informač�ní� doloz�ka tý�kají�čí� se zpračova�ní� osobní�čh u� dajuI  bude zasla�na Kupují�čí�mu spolu s 
ozna�mení�mi automatičký zaslaný�mi sýste�mem na e-mailovou adresu uvedenou pr�i výpln� ova�ní� 
objedna�vkove�ho formula� r�e nebo výtvor�ení� uz� ivatelske�ho u� č�tu.
12. Společ�nost Lumina neodpoví�da�  za duI sledký uvedení� nepravdivý�čh nebo čhýbný�čh 
u� dajuI  v objedna�vkove�m formula� r�i.

7. REKLAMACE

7.1. Jake�koli dotazý, pr�ipomí�nký nebo stí�z�nosti k na�kupu a realizači vstupenek 
zas�lete na info@luminapark.cz



7.2. Reklamače poda�vejte nejpozde� ji do 14 dnuI  od reklamač�ní� uda� losti. V reklamači kupují�čí� 
uvede:



7.2.1. č�í�slo objedna�vký, k ní�z�  se reklamače vztahuje,
7.2.2. duI vod stí�z�nosti spolu s popisem uda� losti, k ní�z�  se stí�z�nost vztahuje,
7.2.3. jme�no a pr�í�jmení�,
7.2.4. e-mail,
7.2.5. telefonní� č�í�slo.
7.3. Stí�z�nosti bude společ�nost Lumina jednora� zove�  posuzovat do 14 dnuI  ode dne jejičh 
obdrz�ení�, s vý� jimkou pr�í�paduI , kdý je pr�í�č�inou reklamače provozovatel plateb PaýU. V tomto 
pr�í�pade�  bude stí�z�nost pr�eda�na provozovateli plateb PaýU a zpračova�na jí�m (lhuI ta pro 
pr�ezkouma�ní� reklamače muI z�e bý� t v takove�m pr�í�pade�  
dels� í�). O vý�sledku reklamače bude kupují�čí� informova�n odpove�dí� na e-mail.
7.4. Je-li reklamače posuzova� na ve prospe�čh za�kazní�ka, ma�  za�kazní�k na� rok na vra� čení� 
zaplačený�čh pene�z�ní�čh prostr�edkuI . Pene�z�ní� prostr�edký se vračí� bankovní�m pr�evodem na u� č�et 
kupují�čí�ho.
7.5. Společ�nost Lumina neodpoví�da�  za nespra�vne�  nahla� s�ene�  reklamače, zejme�na za 
poskýtnutí� nespra�vný�čh nebo čhýbný�čh u� dajuI  ze straný kupují�čí�ho.

8.VRÁCENÍ VSTUPENEK

8.1. Vstupenký zakoupene�  pr�es internet na vý�stavý a jine�  kulturní� akče nelze ani vra� tit ani 
výme�nit za jine�  vstupenký nebo za vstupenký na akče v jiný�čh termí�nečh. V souladu se za�konem 
ze dne 30. kve� tna 2014 o pra�večh spotr�ebiteluI  (unif. text Sb. z roku 2020, pol. 287). Zakoupení�m
vstupenký kupují�čí� prohlas�uje, z�e býl sezna�men s tí�m, z�e nema�  pra�vo od smlouvý odstoupit a 
poz�adovat vra� čení� hodnotý zakoupený�čh vstupenek.

9. DALŠÍ PŘEDPISY

9.1. Společ�nost Lumina není� odpove�dna�  za poručhý v pr�enosu dat be�hem
na�kupu, za pr�erus�ení� a čhýbý v provozu Sýste�mu, ktere�  jsou z jaký�čhkoliv duI voduI  mimo 
kontrolu společ�nosti Lumina.
9.2. Společ�nost Lumina neodpoví�da�  za zpra�vý nebo data ztračena�  na internetu z duI voduI , 
ktere�  společ�nost Lumina nemuI z�e ovlivnit.
9.3. Pr�ed na�vs�te�vou Luminý je nutne�  si ve zvolený�  den ove�r�it, zda bude Lumina pr�í�stupna�  
ver�ejnosti a ktere�  vý�stavý budou pro ver�ejnost pr�í�stupne� . Lumina na svý�čh webový�čh 
stra�nka� čh zver�ejn� uje informače o oteví�račí� dobe�  a doč�asne�m výlouč�ení� na� vs�te�vní�kuI : 
https://vstupenký.luminapark.čz/
9.4. Společ�nost Lumina si výhrazuje pra�vo svobodne�  se rozhodnout, kdý zaha� jí� a ukonč�í� 
prodej vstupenek na kaz�dou akči.
9.5. Společ�nost Lumina si výhrazuje pra�vo pozastavit online prodej kdýkoliv, z na�hodný�čh nebo 
tečhničký�čh duI voduI , stejne�  jako v souvislosti s pr�etrva�vají�čí� pandemií�, kdý prodej vstupenek 
muI z�e bý� t platný�mi pra�vní�mi pr�edpisý jes�te�  jinak omezen.
9.6. Organiza� tor si výhrazuje pra�vo na zme�nu Pravidel.
9.7. Ve ve�čečh, ktere�  tato Pravidla ner�es� í�, se pouz� ijí� pra� vní� pr�edpisý, zejme�na nar�í�zení� 
Evropske�ho parlamentu a Radý (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o očhrane�  fýzičký�čh 
osob v souvislosti se zpračova�ní�m osobní�čh u� dajuI  a o toku te�čhto u� dajuI  (GDPR) a v souladu 
se za�konem ze dne 10. kve� tna 2018 o očhrane�  osobní�čh u� dajuI  (tj. Sb. 2019, pol 1781).
Všechny vaše pochybnosti vám objasní a poskytne veškeré informace náš 
zaměstnanec, a to ve vs�ední� dný od 8.00 do 16.00 hod. na:  info@luminapark.čz




	PODMÍNKY INTERNETOVÉHO PRODEJE
	2. OBECNÁ USTANOVENÍ
	3. PODÁNÍ OBJEDNÁVKY
	4. PLATBA A REALIZACE OBJEDNÁVKY
	5. VSTUPENKY
	6. OSOBNÍ ÚDAJE A JEJICH OCHRANA
	7. REKLAMACE
	8. VRÁCENÍ VSTUPENEK
	9. DALŠÍ PŘEDPISY

