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Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „OP“) upravují vzájemná práva a povinnosti mezi
společností Asociace hotelů a restaurací České republiky z.s., se sídlem Revoluční 762/13, 110
00 Praha 1- Staré město, zapsaný ve spolkovém rejstříku u MěS v Praze sp. zn. L 68 (dále také
jako „realizátor“ nebo „AHR ČR“) a spotřebitelem, tj. osobou vystupující mimo své podnikání
(dále jen „zadavatel“) plynoucí z kupní smlouvy. Předmětem kupní smlouvy je nákup
vzdělávacích kurzů, seminářů.
K uzavření kupní smlouvy dochází prostřednictvím formuláře “ Závazná objednávka kurzu“
realizátora na webových stánkách www.akademieahr.cz , (dále jen „uživatelské rozhraní“),
kterou zadavatel vyplní. Zadavatel odpovídá za správnost údajů uvedených při registraci do
uživatelského rozhraní.
Závazná objednávka kurzu zahrnuje cenu za kurz, která je účtována bez DPH. Zadavatel má
možnost vybrat cenu pro členy AHR ČR nebo pro nečleny.
Zadavatel bere na vědomí, že kupní smlouva je uzavřena v okamžiku, kdy závaznou objednávku
provedenou v uživatelském rozhraní realizátor e-mailem potvrdí.
Po potvrzení Závazné objednávky kurzu realizátorem, vystaví realizátor zadavateli fakturu s
konečnou cenou.
Platba za nákup vzdělávacího kurzu bude uskutečněna bezhotovostním převodem na účet
Asociace hotelů a restaurací č. 1936638399/0800 vedeným u České spořitelny, na základě
faktury vystavené realizátorem. Realizátor je oprávněn fakturovat po objednaní vzdělávacího
kurzu. Faktura musí splňovat všechny náležitosti řádného účetního a daňového dokladu ve
smyslu právních předpisů. Splatnost faktury je stanovena do 14 dnů po vystavení faktury.
Realizátor zašle fakturu v den jejího vystavení na email uvedený v hlavičce objednavatele.
Zadavatel může odstoupit od smlouvy (jejímž předmětem je účast na vzdělávacím kurzu
realizátora) nejpozději 10 dnů před datem uskutečnění vzdělávacího kurzu.
Vzdělávací kurz se koná v prostorech realizátora v Revoluční 762/13, 110 00 Praha 1
Ochrana osobních údajů zadavatele, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č.
101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
Zadavatel souhlasí se zpracováním svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa
bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní
číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“). Zadavatel souhlasí, že pro doručování
písemností prodávajícím bude primárně využita jeho emailová adresa poskytnutá při registraci
v e-shopu.
Zadavatel souhlasí se zpracováním osobních údajů realizátorem, a to pro účely realizace práv
a povinností z kupní smlouvy.
Zadavatel potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná
o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Zadavatel prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas
se zpracováním osobních údajů může ve vztahu k prodávajícímu odvolat písemným
oznámením doručeným na adresu prodávajícího.
Prodávající se zavazuje osobní údaje kupujícího neposkytnout třetím subjektům.
V případě oblastí neupravených těmito OP se použijí obecně závazné právní předpisy České
republiky, zejména zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

