OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ŠKOLENÍ POŘÁDANÁ SEDLAKOVA LEGAL s.r.o.
1.

PŘEDMĚT OBCHODNÍCH PODMÍNEK
Společnost SEDLAKOVA LEGAL s.r.o., se sídlem Purkyňova 648/125, 612 00 Brno, IČ 05669871,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. C 97278 (dále také
jako „Školitel“) poskytuje služby, mimo jiné, v oblasti pořádání otevřených i uzavřených
vzdělávacích akcí (dále tako jako „Školení“), určených pro fyzické i právnické osoby (dále také
jako „Účastník“).
Na Školení pořádaná Školitelem se aplikují tyto obchodní podmínky, s nimiž Účastník vyslovuje
souhlas odesláním přihlášky na konkrétní Školení pořádané Školitelem.

2.

PŘIHLÁŠKA
Přihlášku na Školení pořádané Školitelem lze zaslat na kontaktní e-mail Školitele (e-mail:
office@sedlakovalegal.com), či učinit jiným způsobem uvedeným v nabídce Školitele. Jakýkoliv
výše uvedený způsob přihlášky na Školení Účastníkem se považuje za závaznou objednávku.
Školitel si vyhrazuje právo přihlášku Účastníka odmítnout, a to zejména z důvodu omezené
kapacity Školení, případně i bez uvedení důvodu.

3.

ÚČAST NA ŠKOLENÍCH, PLATEBNÍ PODMÍNKY
Účastníci jsou pro jednotlivá Školení evidováni Školitelem dle pořadí doručených přihlášek,
přičemž přednost mají vždy dříve doručené přihlášky před přihláškami doručenými později.
Na základě obdržené přihlášky na Školení zašle Školitel Účastníkovi potvrzení o přijetí přihlášky,
případně danou přihlášku vyřídí jiným vhodným způsobem. Za účelem úhrady ceny Školení bude
Účastníkovi zaslána zálohová faktura se splatností do pěti dnů ode dne jejího vystavení, datum
splatnosti takové faktury však nebude pozdější než den pořádání příslušného Školení.
Připsáním fakturované částky na bankovní účet Školitele se stává přihláška Účastníka pro
Školitele závaznou a Školitel na jejím základě umožní Účastníkovi nebo jím zvolené osobě účast
na předmětném Školení.

4.

STORNO PODMÍNKY
Závaznou přihlášku je ze strany Účastníka možné zrušit oznámením zaslaným na kontaktní
emailovou adresu Školitele, která je uvedena v čl. 2 těchto obchodních podmínek, a to nejpozději
do sedmi (7) kalendářních dnů před konáním Školení. Později není možné přihlášku na Školení
ze strany Účastníka zrušit, a Účastník je povinen uhradit Školiteli plnou cenu Školení jako náhradu
administrativních nákladů, vzniklých na straně Školitele.
Účastník je oprávněn nahradit účast svojí osoby na školení jím zvoleným náhradníkem, na což se
použije částka zaplacená ze strany Účastníka. Povinnost uhradit účast na Školení zůstává i
v takovém případě na straně Účastníka, přičemž Školitel není odpovědný za vzájemné finanční

vyrovnání mezi Účastníkem a jeho náhradníkem a není povinen ani oprávněn do jejich
vzájemného vztahu nijak zasahovat.
5.

MÍSTO KONÁNÍ ŠKOLENÍ
Školení se konají na adrese Purkyňova 648/125, 612 00 Brno, nebo v jiném místě, které Školitel
za tímto účelem zajistí.

6.

INFORMACE O ZMĚNÁCH
Školitel si vyhrazuje právo změnit datum, místo, čas a/nebo lektora pro Školení. Školitel si dále
vyhrazuje právo Školení zrušit, a to zejména z neočekávaných organizačních či provozních
důvodů.
Školitel je povinen Účastníka o změně místa, data a/nebo času Školení, stejně jako o zrušení,
bezodkladně informovat. V případě zrušení Školení vrátí Školitel již provedenou platbu Účastníka
zpět v plné výši Účastníkovi, a to bezhotovostním převodem na bankovní účet, který mu účastník
za tímto účelem sdělí, případně na bankovní účet, ze kterého byla úhrada za Školení ze strany
Účastníka provedena.

7.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Účastník odesláním přihlášky na Školení souhlasí s tím, že Školitel v souladu se zákonem č.
101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, bude pro účely plnění smlouvy uchovávat a zpracovávat
osobní údaje v rozsahu: jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, DIČ, e-mail, telefonní číslo, místo
bydliště nebo sídlo a číslo bankovního účtu (dále také jaké „Osobní údaje“), a to po dobu
neurčitou.
Účastník si je vědom povinnosti uvést své Osobní údaje správně, přesně a pravdivě. Účastník
akceptací těchto podmínek potvrzuje, že se osobní údaje poskytuje dobrovolně a že byl poučen
o tom, že souhlas se zpracováním Osobních údajů udělený Školiteli může odvolat písemným
oznámením doručeným na výše uvedenou adresu Školitele či na jeho kontaktní e-mail. Školitel
je povinen poskytnout Účastníku informace o zpracování jeho Osobních údajů v případě, že o to
požádá. Účastník má právo na opravu svých Osobních údajů, na přístup k nim, jakož i další práva
stanovená v § 21 zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

8.

PLATNOST OBCHODNÍCH PODMÍNEK
Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 25. 8. 2017, přičemž pozdější znění obchodních
podmínek vždy nahrazuje předchozí verzi.

