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I.
Platební podmínky
Po vyplnění internetové přihlášky na kurz obdržíte obratem emailem potvrzení o přihlášení a zálohový formulář pro
platbu. Email Vám bude zaslán na emailovou adresu, kterou jste vyplnili při přihlášení do internetové přihlášky.
Neobdržíte‐li tento potvrzovací email, okamžitě nás kontaktujte. Pro dokončení přihlášení na kurz je nutné zálohový
formulář uhradit nejpozději do data splatnosti uvedeném na zálohovém formuláři, jinak bude z termínu kurzu
automaticky odhlášen. Na základě uhrazeného zálohového formuláře bude následně zaslána faktura – daňový doklad o
úhradě.

II.
Storno podmínky
Nepřihlásí‐li se na daný termín minimálně 5 účastníků do 7 kalendářních dnů před stanoveným termínem konání kurzu,
potom se termín kurzu ruší a přihlášení budou vyrozuměni o zrušení termínu mailem nejpozději 5 pracovních dnů
předem. Přihlášeným bude nabídnut náhradní termín. Pořadatel má nárok na změnu místa konání a přednášejícího
lektora.
Odhlášení z kurzu/přehlášení na jiný termín je možné provést písemně mailem na adresu skoleni@urspraha.cz
nejpozději 7 kalendářních dnů před datem konání kurzu. Při pozdějším odhlášení tj. 0 ‐ 6 dní před zahájením kurzu,
nebo neúčasti na kurzu, nemá přihlášený nárok na vrácení uhrazené/fakturované úplaty za kurz.

III.
Ochrana osobních údajů
Veškeré údaje získané od přihlášeních účastníků/osob jsou považovány za osobní a je s nimi nakládáno v souladu se
zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně osobních
údajů“). Provozovatel se zavazuje, že osobní údaje nebudou poskytovány třetím osobám.
ÚRS PRAHA získává dobrovolný souhlas účastníků/osob se zařazením poskytnutých údajů do databáze této společnosti a
s pořízením a použitím fotografií Vaší osoby, v souladu s § 85 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) a s příslušnými ustanoveními zákona o ochraně osobních údajů ze
strany společnosti ÚRS PRAHA, a.s. Tyto poskytnuté osobní údaje budou využity výlučně pro interní potřeby či
marketingové účely společnosti. Souhlas je možné kdykoli odvolat, a to na emailové adrese marketing@urspraha.cz.
V souvislosti s tímto mají účastníci/osoby právo na informaci o zpracování svých osobních údajů, právo přístupu k
osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci, atd.
ve smyslu § 12 a § 21 zákona o ochraně osobních údajů.

IV.
Zákaz pořizování obrazových a zvukových záznamů
ÚRS PRAHA, a.s. Vás tímto upozorňuje na skutečnost, že je zakázáno pořizovat jakékoliv obrazové či zvukové záznamy
zejména v prostorách společnosti, na akcích společností pořádanými a v průběhu školení či kurzů bez předchozího
písemného souhlasu.

