PODMIENKY PRE ZÁPIS DO KURZU
(ďalej ako „Podmienky“)

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA
1.1.

Spoločnosť Freedom Barbers s.r.o., so sídlom Gunduličova 4, 811 05 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, IČO: 50 631 420,
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 117835/B (ďalej ako „Poskytovateľ“)
poskytuje služby v oblasti vzdelávacej činnosti v obore barbier a organizuje vzdelávacie kurzy so zameraním na získanie
zručností účastníkov kurzu v tomto obore, akreditované Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej ako „Kurz“).

1.2.

Tieto Podmienky upravujú podmienky prihlásenia do Kurzu, vznik zmluvy a vzťah medzi Poskytovateľom a záujemcom o
Kurz, resp. účastníkom Kurzu (ďalej ako „Účastník“).

2. PRIHLÁSENIE DO KURZU, UZATVORENIE ZMLUVY A PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN
2.1.

Miesto, deň a čas konania a dobu trvania Kurzu určí Poskytovateľ a informuje o tom záujemcov o Kurz v dostatočnom
predstihu na web stránke www.barberacademy.sk

2.2.

Prihlásenie do kurzu sa realizuje podaním prihlášky, ktorá musí obsahovať meno a priezvisko Účastníka, adresu trvalého
bydliska, dátum narodenia, e-mail, telefónne číslo, stupeň a odbor dosiahnutého vzdelanie. Podmienkou pre prihlásenie do
Kurzu je ukončené stredoškolské vzdelanie záujemcu o Kurz.

2.3.

Zmluvný vzťah medzi Poskytovateľom a Účastníkom vzniká na základe prihlášky Účastníka doručenej Poskytovateľovi, a to
v elektronickej forme, pričom prihláška musí byť riadne vyplnená (musí obsahovať údaje uvedené v bode 2.1) a doručená
Poskytovateľovi elektronicky na adresu www.barberacademy.sk, ktorú Poskytovateľ prijme zaslaním potvrdzovacieho e-mailu;
zaslaním potvrdzovacieho e-mailu sa zmluva medzi Poskytovateľom a Účastníkom považuje za uzatvorenú a nadobúda
účinnosť.

2.4.

Prihlásenie do Kurzu je záväzné. Zmluva podľa bodu 2.2 týchto Podmienok je uzatvorená na dobu určitú, a to do doby
ukončenia Kurzu. Odstúpenie od zmluvy je upravené v bode 5. týchto Podmienok.

2.5.

Uzatvorením zmluvy podľa bodu 2.2 týchto Podmienok vzniká Poskytovateľovi povinnosť zabezpečiť riadny priebeh Kurzu
a umožniť Účastníkovi zúčastniť sa na Kurze a Účastníkovi vzniká povinnosť uhradiť cenu Kurzu podľa týchto Podmienok
a právo (t.j. možnosť) zúčastniť sa za stanovených podmienok Kurzu. V prípade riadneho ukončenia Kurzu zložením
záverečnej skúšky Účastníkom mu Poskytovateľ odovzdá certifikát o absolvovaní Kurzu.

2.6.

Poskytovateľ oboznámi Účastníka v priebehu Kurzu so svojim know-how (zahŕňajúcim informácie o činnosti Poskytovateľa
a poznatky získané pri činnosti Poskytovateľa). Účastník sa zaväzuje know-how Poskytovateľa neposkytnúť a nesprístupniť
tretím osobám (v písomnej listinnej alebo elektronickej podobe, ako aj akýmkoľvek iným spôsobom). V prípade porušenia tejto
povinnosti Účastníka je Účastník povinný nahradiť Poskytovateľovi v celom rozsahu škodu, ktorá mu porušením tejto
povinnosti vznikla.

3. PLATBA
3.1.

Účastník je povinný uhradiť Poskytovateľovi za Kurz sumu vo výške 2.500,- EUR (ďalej ako „Kurzovné“).

3.2.

Účastník uhradí Kurzovné prevodom na účet Poskytovateľa č. SK0711000000002943037414 alebo v hotovosti, a to najneskôr
v deň zahájenia Kurzu, avšak ešte pred začiatkom Kurzu. V prípade neuhradenia Kurzovného podľa predchádzajúcej vety
nebude Účastníkovi umožnené zúčastniť sa Kurzu a zmluva uzatvorená podľa bodu 2.2 týchto Podmienok sa zrušuje
(rozväzovacia podmienka).

3.3.

Účastník sa môže dohodnúť s Poskytovateľom na úhrade Kurzovného v splátkach formou uzatvorenia osobitnej dohody
o splátkovom kalendári. V prípade dohody o úhrade Kurzovného v splátkach je Účastník vždy povinný uhradiť sumu najmenej
vo výške 1.000,- EUR najneskôr v deň zahájenia Kurzu, avšak ešte pred začiatkom Kurzu (ďalej ako „Prvá splátka“) a ďalšie
splátky vo výške a v lehotách v zmysle osobitnej dohody o splátkovom kalendári uzatvorenej s Poskytovateľom. V prípade
neuhradenia Prvej splátky podľa predchádzajúcej vety nebude Účastníkovi umožnené zúčastniť sa Kurzu a zmluva uzatvorená
podľa bodu 2.2 týchto Podmienok ako aj dohoda o splátkovom kalendári sa zrušuje (rozväzovacia podmienka). V prípade
omeškania Účastníka s úhradou ďalších dohodnutých splátok vzniká Poskytovateľovi voči Účastníkovi nárok na zaplatenie
zmluvnej pokuty vo výške 0,5 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.

3.4.

Kurzovné sa považuje za uhradené dňom pripísania peňažných prostriedkov na účet Poskytovateľa uvedený v bode 3.2 týchto
Podmienok.

4. ZAMEŠKANÉ HODINY KURZU, ZMENA A ZRUŠENIE KURZU
4.1.

Účastník berie na vedomie, že zaplatením Kurzovného vzniká Účastníkovi právo (možnosť) zúčastniť sa Kurzu. Za neúčasť
Účastníka na kurze z dôvodu na strane Účastníka nevzniká Účastníkovi nárok na vrátenie Kurzovného, resp. jeho časti,
v prípade ak sa Poskytovateľ a Účastník výslovne nedohodnú písomne inak.

4.2.

V prípade zrušenia hodiny Kurzu z dôvodu na strane Poskytovateľa sa Poskytovateľ zaväzuje poskytnúť Účastníkom náhradnú
hodinu Kurzu.

4.3.

Poskytovateľ si vyhradzuje právo na zmenu Kurzu (zmenu miesta, dňa a času konania Kurzu), a to tak jednorazovú ako aj trvalú
zmenu, v priebehu Kurzu, o čom bezodkladne informuje Účastníkov. V prípade podľa bodu 5.4 týchto Podmienok je
Poskytovateľ povinný vrátiť Účastníkovi pomernú časť Kurzovného zodpovedajúcu počtu hodín Kurzu, na ktorých sa už
Účastník nezúčastní.

4.4.

Poskytovateľ si vyhradzuje právo na zrušenie Kurzu, alebo jeho časti, o čom bezodkladne informuje Účastníkov. V takom
prípade Poskytovateľ vráti Účastníkovi Kurzovné, resp. jeho pomernú časť zodpovedajúcu počtu hodín Kurzu, na ktorých už
Účastník nebude mať možnosť sa zúčastniť.

5. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY A NÁHRADA ŠKODY
5.1.

Poskytovateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy uzatvorenej s Účastníkom a zrušiť bez náhrady účasť Účastníka v Kurze, ak
Účastník napriek písomnému upozorneniu Poskytovateľa ohrozuje majetok alebo zdravie ostatných Účastníkov alebo
zamestnancov a lektorov Poskytovateľa alebo závažným spôsobom narušuje priebeh Kurzu.

5.2.

Poskytovateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy uzatvorenej s Účastníkom, ak Účastník neuhradí omeškanú splátku Kurzovného
v dodatočnej lehote určenej Poskytovateľom ani na základe písomného upozornenia Poskytovateľa.

5.3.

Poskytovateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy uzatvorenej s Účastníkom v prípade naplnenia kapacity Účastníkov kurzu,
pričom prednosť majú Uchádzači so skoršou úhradou Kurzovného.

5.4.

Účastník je oprávnený odstúpiť od Zmluvy v prípade, ak Poskytovateľ v priebehu Kurzu trvalo zmení miesto, deň alebo čas
konania Kurzu, a táto zmena je pre Účastníka nevyhovujúca a neumožňuje mu sa ďalej Kurzu zúčastňovať. Účastník je v takom
prípade povinný Poskytovateľovi preukázať dôvody, pre ktoré je preňho takáto zmena Kurzu nevyhovujúca a neumožňuje mu
sa ďalej Kurzu zúčastňovať.

5.5.

Účastník berie na vedomie, že v prípade ak v dôsledku jeho konania vznikne Poskytovateľovi škoda, je povinný ju
Poskytovateľovi v celom rozsahu nahradiť (najmä/nie však výlučne ak z dôvodu na strane Účastníka dôjde k ukončeniu zmluvy,
je Účastník povinný nahradiť Poskytovateľovi ušlý zisk).

5.6.

Účastník je oprávnený uplatňovať si nárok na náhradu škody voči Poskytovateľovi, v prípade ak mu vznikne škoda v dôsledku
zavineného konania Poskytovateľa. Poskytovateľ nezodpovedá za škodu na osobných veciach Účastníka ani za škodu na zdraví
Účastníka, okrem prípadu ak škoda bola spôsobená výlučne z dôvodu zavineného konania Poskytovateľa.

6. OSOBNÉ ÚDAJE
6.1.

V súlade s ust. čl. 13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní
osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „GDPR“) a v súlade
s ust. § 19 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“), Poskytovateľ
oboznamuje Účastníka s nasledovnými informáciami o spracúvaní osobných údajov.

6.2.

Prevádzkovateľom je spoločnosť Freedom Barbers s.r.o., so sídlom Gunduličova 4, 811 05 Bratislava – mestská časť Staré
Mesto, IČO: 50 631 420, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 117835/B, e-mail:
lomaz.tomas96@gmail.com (ďalej v tejto časti Podmienok aj ako „Prevádzkovateľ“).

6.3.

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na účel plnenia záväzku vyplývajúceho zo zmluvného a predzmluvného vzťahu, resp.
splnenia povinností vyplývajúcich zo zmluvy uzatvorenej s Účastníkom podľa bodu 2.2 týchto Podmienok (najmä zabezpečiť
realizáciu Kurzu, umožniť Účastníkovi účasť na Kurze a po riadnom ukončení Kurzu odovzdať Účastníkovi certifikát
o absolvovaní Kurzu), ako aj na účel vystavenia daňového dokladu.

6.4.

Právnym základom spracúvania osobných údajov na uvedený účel je plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je Účastník ako
dotknutá osoba. Prevádzkovateľ osobné údaje uchováva po dobu nevyhnutnú na výkon práv a povinností vyplývajúcich zo
zmluvného vzťahu medzi Prevádzkovateľom a Účastníkom, najviac však po dobu 10 rokov nasledujúcich po roku, v ktorom
zmluvný vzťah vznikol, z dôvodu povinnosti archivácie účtovných dokladov.

6.5.

Poskytnutie osobných údajov Účastníkom je zmluvnou požiadavkou a bez ich poskytnutia Poskytovateľ nemôže riadne plniť
zmluvu a preto ju nebude možné s Účastníkom ani uzavrieť.

6.6.

-

Poskytované osobné údaje dotknutej osoby Prevádzkovateľ poskytuje nasledovným kategóriám príjemcov:
externej spoločnosti, resp. subjektu, zabezpečujúcemu vedenie a spracovanie účtovníctva Prevádzkovateľa,
súdom, iným orgánom verejnej správy a iným orgánom štátu, ak je to potrebné na splnenie zákonnej povinnosti
Prevádzkovateľa.

6.7.

Prevádzkovateľ nezamýšľa preniesť osobné údaje Účastníka ako dotknutej osoby do tretej krajiny alebo medzinárodnej
organizácii.

6.8.

Účastník ako dotknutá osoba má v súvislosti s poskytnutím a spracúvaním osobných údajov nasledujúce práva:
1. právo požadovať od Prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcim sa Účastníka, a to právo získať od
Prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú jeho osobné údaje a ak áno, má právo získať prístup k týmto osobným
údajom a informácie uvedené v ust. čl. 15 GDPR a ust. § 21 zákona o ochrane osobných údajov, a to za podmienok
stanovených v uvedených ustanoveniach,
2. právo požadovať od Prevádzkovateľa, aby bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje a doplnil neúplné
osobné údaje, ktoré sa ho týkajú,
3. právo dosiahnuť u Prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu vymazanie osobných údajov, ktoré sa ho týkajú, za splnenia
predpokladov uvedených v ust. čl. 17 GDPR a ust. § 23 zákona o ochrane osobných údajov,
4. právo na to, aby Prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov za splnenia predpokladov uvedených v ust. čl. 18
GDPR a ust. § 24 zákona o ochrane osobných údajov,
5. právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa jeho konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa ho
týka, za podmienok uvedených v ust. čl. 21 GDPR a ust. § 27 zákona o ochrane osobných údajov,
6. právo získať osobné údaje, ktoré sa ho týkajú a ktoré poskytol Prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a

strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné
a ak sú splnené aj ďalšie podmienky uvedené v ust. čl. 20 GDPR a v ust. § 26 zákona o ochrane osobných údajov,
7. právo podať návrh na Úrad na ochranu osobných údajov SR, ak sa domnieva, že je priamo dotknutý na svojich právach
ustanovených príslušnými právnymi predpismi upravujúcimi ochranu osobných údajov.
Práva uvedené v bodoch 1. až 6 môže Účastník ako dotknutá osoba uplatniť voči Prevádzkovateľovi písomne v listinnej
podobe – zaslaním listu na adresu sídla Prevádzkovateľa, alebo elektronicky – zaslaním e-mailu na e-mailovú adresu
Prevádzkovateľa.

7. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
7.1.

Akékoľvek sťažnosti, príp. podnety je Účastník povinný bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi písomne. Poskytovateľ po
preštudovaní, príp. prešetrení podanej sťažnosti alebo podnetu oboznámi Účastníka s možným riešením, resp. s výsledkom
prešetrenia podanej sťažnosti alebo podnetu.

7.2.

Akékoľvek spory medzi Poskytovateľom a Účastníkom sa zaväzujú zmluvné strany riešiť predovšetkým zmierlivou cestou.
V prípade ak nedôjde k zmierlivému riešeniu sporu, spor medzi Poskytovateľom a Účastníkom rozhodne príslušný súd SR.

7.3.

Všetky dojednania medzi Poskytovateľom a Účastníkom sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky, najmä práva
a povinnosti neupravené týmito Podmienkami, sa riadia predovšetkým príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb.
Občiansky zákonník.

7.4.

Tieto Podmienky sú platné a účinné od 18.10.2018.
______________________
Poskytovateľ
Freedom Barbers, s.r.o.
Zast. Maroš Ihnát, konateľ

Účastník
Kurzu
…………………………………………
(meno
a priezvisko), .bytom ............................................................................. .......................................................... (adresa trvalého pobytu), nar.
.......................... (dátum narodenia), týmto výslovne prehlasujem, že som sa s týmito Podmienkami riadne oboznámil
a zaväzujem sa ich dodržiavať.
V ..........................., dňa ....................
_______________________
Účastník

