Střední škola Brno, Charbulova, příspěvková organizace
S íd lo: Ch arbu lova 106, 618 00 Brno

Všeobecné obchodní podmínky pro kurzy celoživotního vzdělávání
1. Objednání vzdělávacího kurzu
Přihlášky na kurzy pořádané naší společností přijímáme telefonicky, písemně, faxem, e-mailem nebo
prostřednictvím registrace na webových stránkách http://czv.ssposrno.cz. Tištěné i elektronické
přihlášky považujeme za závazné. Zařazení všech přihlášených provádíme podle pořadí došlých
objednávek.

2. Cena kurzu a její úhrada
Cena kurzu je jednotná (dle nabídky) a nezávisí na míře čerpání služeb objednatelem. Každý účastník
má právo účastnit se všech aktivit specifikovaných v harmonogramu.
Cena vzdělávacího či rekvalifikačního kurzu je hrazena zcela nebo částečně před zahájením kurzu. U
rekvalifikačních kurzů je úhrada rozdělena do dvou splátek: 1. před zahájením kurzu a druhá před datem
konání zkoušky profesní kvalifikace.
Daňový doklad obdržíte emailem po připsání na účet Střední škola Brno, Charbulova, příspěvková
organizace
Cena školení zahrnuje kurzovné, studijní materiály a malé občerstvení. Případná sleva Vám bude
vyúčtována a přeplatek vrácen.

3. Storno podmínky
Bezplatné storno přijímáme nejpozději 9 dnů před začátkem kurzu.
Obdržíme-li storno v období 4 - 8 dnů před zahájením kurzu, účtujeme storno poplatek ve výši první
splátky z jeho ceny nebo 50% z celkové ceny kurzu při jednorázové úhradě kurzu.
Storno v době kratší než 4 dny před zahájením kurzu nebo v případě neomluvené neúčasti je kurzovné
splatné v plné výši.
V případě potřeby je možno vyslat náhradníka.

4. Organizační změny
Střední škola Brno, Charbulova, příspěvková organizace si vyhrazuje právo na změnu lektora, termínu
nebo úplné zrušení kurzu z neočekávaných organizačních či provozních důvodů. O všech těchto
případných změnách Vás bude včas informovat manažer příslušného kurzu a zároveň Vám nabídne
možnost účasti na následujících termínech. V případě, že Vám nebudou vyhovovat následující termíny,
manažer kurzu s Vámi individuálně projedná další postup či případné storno Vaší objednávky.

5. Realizace - vzdělávací kurzy a školení
Nejméně 4 dny před zahájením kurzu Vás bude telefonicky nebo e-mailem kontaktovat manažer
příslušného kurzu s organizačními pokyny.
Prezentace účastníků je 15 minut před vlastním zahájením kurzu nebo semináře.
Pokud není uvedeno jinak, vzdělávací kurzy se konají v našich výukových prostorech v Brně na
Charbulové 106.

6. Ochrana osobních údajů
Vámi poskytnuté osobní údaje budou zpracovány dle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR – plnění smlouvy pro
účely zajištění kurzu celoživotního vzdělávání.

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány pouze po dobu trvání kurzu celoživotního vzdělávání. Po
ukončení kurzu celoživotního vzdělávání budou Vaše osobní údaje zlikvidovány nebo dále uchovávány
po dobu stanovenou platným Spisovým a skartačním plánem, vydaným v souladu se zákonem č.
499/2004 Sb., o archivní a spisové službě a zákonem 179/2006 Sb. Zákon o ověřování a uznávání
výsledků dalšího vzdělávání.
Další potřebné informace o Vašich právech se správou osobních údajů naleznete na webových stránkách
školy www.charbulova.cz v rubrice Úřední deska – Obecné informace o zpracování osobních údajů.

