Obchodní a organizační podmínky Akademie Cesty změny
platné od 1.1.2020
1. Přihláška na kurz
Přihláška na kurz je provedena úhradou účastnického poplatku (dále cena).
Přihlašující provedením objednávky vyjadřuje souhlas s obchodními a organizačními
podmínkami Akademie Cesty změny. Poskytovatel si vyhrazuje právo na změnu
lektora, změnu termínu a místa konání kurzu ze závažných důvodů – např. nemoc,
nízká kapacita zájemců o kurz nebo vyšší moc. V tomto případě budou včas všichni
objednatelé informováni. V případě úplného zrušení kurzu ze strany poskytovatele
bude platba vrácena v plné výši. Další vícenáklady (cestovné, ubytování)
poskytovatel objednateli nehradí. Pokud chcete získat zvýhodněnou cenu vstupného
v předprodeji, vaši platbu musíme obdržet nejpozději jeden kalendářní den před
termínem konáním kurzu. V den konání kurzu platí pro bezhotovostní i hotovostní
platby na místě základní cena.
2. Přihláška na seminář
Přihláška na seminář je závaznou objednávkou a jejím odesláním objednatel
souhlasí s obchodními a organizačními podmínkami Akademie Cesty změny.
Objednatel obdrží na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce semináře potvrzení
o registraci a platební avízo pro úhradu účastnického poplatku (dále platba).
Poskytovatel si vyhrazuje právo na změnu lektora, změnu termínu a místa konání
semináře ze závažných důvodů – např. nemoc, nízká kapacita zájemců o seminář
nebo vyšší moc. V tomto případě budou včas všichni objednatelé informováni. V
případě úplného zrušení semináře ze strany poskytovatele bude platba vrácena v
plné výši. Další vícenáklady (cestovné, ubytování) poskytovatel objednateli nehradí.
Pokud chcete získat zvýhodněnou cenu vstupného v předprodeji, vaši platbu musíme
obdržet nejpozději jeden kalendářní den před termínem konáním semináře. V den
konání semináře platí pro bezhotovostní i hotovostní platby na místě základní cena.
3. Souhlas se zpracováním osobních údajů
Všichni přihlášení účastníci akcí akademie souhlasí se zpracováním osobních údajů
za účelem registrace, dále souhlasí se zasíláním informací o vzdělávacích akcích.
Údaje, které bude poskytovatel na základě souhlasu registrovaného subjektu
zpracovávat, zahrnují identifikační a kontaktní údaje. Tyto údaje získá poskytovatel
přímo od registrovaných subjektů, dalších uživatelů a z veřejných zdrojů. Účelem
zpracování osobních údajů je myšlena nabídka produktů a služeb poskytovatele, a to
prostřednictvím elektronických kanálů, marketingové zpracování s cílem poskytnutí
nabídky a zkvalitnění služeb. Odsouhlasením poskytuje registrovaný subjekt souhlas
se zpracováním osobních údajů k marketingovým účelům provozovatele,
a to v souladu s novým nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/678 ze
dne 27.04.2016. Souhlas je dobrovolný a lze jej kdykoliv odvolat. Zůstává v platnosti
do doby, dokud jej registrovaný subjekt neodvolá.Tento souhlas se týká i zpracování
osobních údajů registrovaného subjektu od 25.5.2018, kdy vstupuje v účinnost
legislativa EU pro zpracování osobních údajů.
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