Platební a ostatní podmínky kurzu,
včetně zpracování osobních údajů
Organizátor
Organizátorem kurzu je společnost Partners akademie, s.r.o., se sídlem Holandská 878/2, 639 00 Brno,
IČ 24725285, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C,
vložka 68895; kontakt: Romana Hárovníková, Türkova 2319/5b, 149 00 Praha 4,
romana.harovnikova@partners.cz, +420 724 710 712, http://www.partnersakademie.cz.
Platební podmínky
Cena kurzu činí 90 000,- Kč vč. DPH (slovy: „devadesát tisíc korun českých“) a je možno ji uhradit
dle následujícího splátkového kalendáře: splátka 10 000,- Kč při registraci potvrzující závazné
přihlášení do kurzu, splátka 20 000,- Kč do dne zahájení kurzu, splátka 20 000,- Kč do 3 měsíců od
data zahájení kurzu, splátka 20 000,- Kč do 6 měsíců od data zahájení kurzu a splátka 20 000,- Kč
do 9 měsíců od data zahájení kurzu.
V případě závazného přihlášení minimálně 15 zájemců v rámci stejného termínu zahájení kurzu ze
stejné společnosti činí cena kurzu pro každého závazně přihlášeného zájemce z této společnosti
60 000 Kč včetně DPH (slovy: „šedesát tisíc korun českých“) a je možno ji uhradit dle následujícího
splátkového kalendáře: splátka 10 000,- Kč při registraci potvrzující závazné přihlášení do kurzu,
splátka 20 000,- Kč do dne zahájení kurzu, splátka 20 000,- Kč do 3 měsíců od data zahájení kurzu
a splátka 10 000 Kč,- do 6 měsíců od data zahájení kurzu.
Pro potvrzení registrace do kurzu a závazné přihlášení je nutno uhradit první splátku kurzu, a to ve
stanovené lhůtě při registraci do kurzu. Pokud nebude první splátka uhrazena řádně a včas, bude
registrace do kurzu automaticky zrušena bez jakékoliv náhrady.
V případě odřeknutí kurzu po závazném přihlášení do kurzu nebo jeho nedokončení činí storno
poplatek 100 % ceny kurzu. V případě odřeknutí kurzu po závazném přihlášení do kurzu nejméně
2 měsíce před jeho začátkem činí storno poplatek 75 % ceny kurzu, nejméně 3 měsíce před začátkem
50 % ceny kurzu.
Všechny platby je zájemce povinen provést na účet č. 2102717159/2700, pokud nebylo dohodnuto
jinak. Jako variabilní symbol plateb uvede zájemce ID, které je vygenerováno při odeslání registrace
a zasláno na jeho e-mail. V případě prodlení s úhradou ceny kurzu nebo jednotlivé splátky má
organizátor právo zájemci pokračování v kurzu odepřít. V takovém případě se ustanovení o storno
poplatku použijí obdobně, přičemž v pochybnostech se má za to, že část ceny/poplatku přesahující
alikvotní díl již poskytnutého plnění je smluvní pokutou ve prospěch organizátora. Právo na úrok
z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení tím není dotčeno. Neuhrazené
poplatky budou vymáhány organizátorem kurzu, nebo postoupeny společnosti Partners Financial
Services, a. s.
Organizátor kurzu má právo zrušit kurz před jeho zahájením, v tomto případě má
do 10 kalendářních dní od zamyšleného zahájení kurzu povinnost vrátit zájemci veškeré zaplacené
platby v plné výši, pokud nebude se zájemcem dohodnut náhradní termín. Není-li stanoveno jinak,

rozumí se koncem lhůty určené podle měsíců den, který se číslem shoduje se dnem rozhodné události.
Není-li takový den v příslušném měsíci, připadne konec lhůty na poslední den takového měsíce.
Souhlas se zpracováním osobních údajů
Zájemce dobrovolně uděluje společnosti Partners akademie, s.r.o., jakožto správci osobních údajů,
v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, souhlas se zpracováním osobních
údajů, týkajících se jeho osoby. Zpracování osobních údajů bude probíhat za účelem poskytování
služeb souvisejících se vzdělávacím kurzem, k souvisejícím statistickým, marketingovým
a obchodním účelům, zejména za účelem nabízení služeb či informování o službách společnosti
Partners akademie, s.r.o., a to i prostřednictvím prostředků elektronické komunikace, za účelem
zajištění plnění zákonných povinností a v rozsahu nezbytném k naplnění výše uvedených účelů.
Zájemce souhlasí, aby jeho osobní údaje byly zpřístupněny/předány zaměstnancům společnosti
Partners akademie, s.r.o., a dalším osobám, které se na základě smlouvy podílejí na předmětu činnosti
této společnosti, osobám, které na základě smluvního vztahu nebo zvláštního pověření uplatňují práva
této společnosti, právnickým osobám náležejícím do koncernu Partners, a aby tyto osoby prováděly
v pozici zpracovatele zpracování osobních údajů zájemce, avšak výhradně za účelem uvedeným výše.
Osobní údaje budou zpracovávány automatizovaně i manuálně při dodržení všech bezpečnostních
zásad pro nakládání s osobními údaji, a to zejména shromážděním, uložením na nosič informací,
vyhledáváním, používáním, uchováváním, tříděním, kombinováním, vyhodnocováním, blokací
a likvidací.
Udělený souhlas se týká všech osobních údajů, které jsou obsaženy v této přihlášce, nebo budou
zájemcem sděleny společnosti Partners akademie, s.r.o., následně jakoukoliv formou. Zájemce
souhlasí, aby společnost Partners akademie, s.r.o., zpracovávala také jeho osobní údaje získané od
třetích osob nebo z veřejných zdrojů, a to za účelem uvedeným výše. Tento souhlas uděluje zájemce
na dobu neurčitou s právem jej kdykoliv odvolat. V případě odvolání souhlasu je společnost Partners
akademie, s.r.o., oprávněna ke zpracování pouze v rozsahu nezbytném k naplnění povinností
vyplývajících ze smluvního vztahu založeného na základě přihlášky. Zájemce je oprávněn požádat
o informaci o zpracování svých osobních údajů v souladu s § 12 zákona č. 101/2000 Sb. Zjistí-li nebo
domnívá-li se, že správce nebo zpracovatel provádějí zpracování jeho osobních údajů, které je
v rozporu s ochranou soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem č. 101/2000 Sb.,
zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat správce
o vysvětlení a požadovat, aby správce nebo zpracovatel takto vzniklý stav odstranil. Zájemce je také
oprávněn se přímo obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.
Právní režim
Je-li zájemce fyzickou osobou podnikající, uhrazením první splátky dochází k platnému uzavření
smlouvy podle § 269 odst. 2 zák. č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, jejíž obsah je dán registrací
do kurzu a těmito podmínkami. Práva a povinnosti neupravené v registraci do kurzu nebo těchto
podmínkách se řídí českým právním řádem, zejména Obchodním zákoníkem.
Je-li zájemce fyzickou osobou nepodnikající, uhrazením první splátky dochází k platnému uzavření
smlouvy, jež se řídí režimem zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, zejména ustanoveními
upravujícími spotřebitelské smlouvy, tedy § 51a a násl. zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník.
Zájemce má právo od smlouvy odstoupit do 14 dnů ode dne uzavření smlouvy, tj. ode dne úhrady
první splátky, a to bez uvedení důvodu a bez jakékoli sankce.

