Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování vzdělávacích služeb
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1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují vztahy a vymezují vzájemná práva a povinnosti mezi
poskytovatelem a objednatelem při objednávání a poskytování vzdělávacích služeb.
Poskytovatelem jsou Jídelny.cz, s.r.o., Farského 638/14, Plzeň-Východní Předměstí 326 00, IČO: 26348179,
DIČ: CZ26348179, registrována v OR u KS v Plzni pod spisovou značkou C 14497.
Objednatelem je právnická nebo fyzická osoba, která uskuteční objednávku vzdělávacích služeb poskytovatele
elektronicky prostřednictvím internetových stránek www.jidelny.cz.
Portál je internetový portál Jídelny.cz, dostupný na internetové adrese www.jidelny.cz.

2. OBJEDNÁVKA
2.1. Vzdělávací služby jsou poskytovány poskytovatelem formou elektronických kurzů (dále jen „Ekurz“), jejichž
obsah a rozsah jsou zveřejněny na Portálu tak, aby měl objednatel možnost se s nimi seznámit před učiněním
objednávky.
2.2. Objednatel uskutečňuje objednávku vzdělávacích služeb elektronicky prostřednictvím formuláře na
Portálu.
2.3. Přijetí objednávky uskutečněné elektronicky bude objednateli potvrzeno bez zbytečného odkladu
prostřednictvím elektronické pošty (e-mail).
2.4. Objednávky zaslané jinak než prostřednictvím formuláře na Portálu nebudou akceptovány.
2.5. Objednávka představuje závaznou přihlášku do Ekurzu. Učiněním objednávky objednatel souhlasí s těmito
obchodními podmínkami. Zrušení objednávky se řídí pravidly uvedenými v článku 4.

3. PODMÍNKY ÚHRADY KURZOVNÉHO
3.1. Kurzovné je možné uhradit pouze bankovním převodem.
3.2. Na každý objednaný Ekurz přijde Objednateli „Předpis pro platbu účastnického poplatku“. Předpis pro
platbu, který je zaslán objednateli v příloze emailu, má být považován za zálohovou fakturu. Po přijetí platby
na bankovní účet Poskytovatele bude Objednateli na email zaslán daňový doklad o platbě a zároveň mu bude
zpřístupněn Ekurz.
3.3. Pokud nebudou objednané Ekurzy uhrazeny do 20 kalendářních dní, budou z objednávek smazány. Poté je
nutné objednávku učinit znovu.
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4. PODMÍNKY ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY KURZU
4.1 Po zpřístupnění Ekurzu již není možné stornovat objednávku. Pokud si Objednatel objednal špatný Ekurz,
anebo stejný Ekurz 2x, je změna samozřejmě možná, informujte Poskytovatele na info@jidelny.cz.
4.2 Ukončí-li Objednatel svou další účast v Ekurzu z vlastní vůle nebo z jiného důvodu na straně objednatele,
není Poskytovatel povinen objednateli vracet kurzovné nebo jeho poměrnou část.

5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
5.1. V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, a zákonem č.
480/2004 Sb., souhlasí Objednatel se zpracováním osobních údajů Poskytovatelem jakožto správcem,
poskytnutých v souvislosti s objednáním Ekurzu, a to za účelem zařazení do databáze společnosti Jídelny.cz,
s.r.o. se sídlem Farského 638/14, Plzeň-Východní Předměstí, IČO: 26348179. Tento souhlas poskytuje
Objednatel dobrovolně, a to na dobu, po kterou Poskytovatel provozuje svou činnost, nebo do doby, než
budou osobní údaje na přání Objednatele z databáze Poskytovatele vyřazeny. Objednatel může svůj souhlas
kdykoliv odvolat zasláním oznámení na e-mailovou adresu info@jidelny.cz nebo písemně na adresu sídla
společnosti. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem doručení oznámení prodejci.
5.2. Všechny materiály uvedené u Ekurzu jsou chráněny autorským právem. Bez souhlasu Poskytovatele není
povoleno materiály rozesílat, upravovat ani kopírovat!
5.3. Případy a vztahy těmito podmínkami neupravené se řídí platnou právní úpravou České republiky.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem 1. září 2013.
Změny obchodních podmínek jsou vyhrazeny.
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