Obchodní podmínky - školení
Školení informačního systému GINIS je určeno všem uživatelům GINIS Standard/Express. Závaznou registrací ke školení souhlasíte s uvedenými podmínkami.
PŘIHLÁŠENÍ

Přihlášky na kurzy pořádané naší společností přijímáme primárně prostřednictvím elektronického přihlašovacího formuláře, který je dostupný na našich internetových stránkách u každého vypsaného školení.
Elektronické přihlášky považujeme za závazné. Zařazení všech přihlášených účastníků provádíme dle
časového razítka přihlášení. V případě, že je kurz, školení, odborný seminář již naplněn, vyrozumí Vás
manažer školení.
Osobní údaje uvedené v přihlášce budou zpracovávány výhradně pro účely plnění smlouvy (poskytnutí
školení) v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob
v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/
ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.
Přihlášení na školení je podmíněné platnou licencí informačního systému GINIS, vyjma metodických
školení.
ORGANIZAČNÍ ZMĚNY

GORDIC spol. s r.o. si vyhrazuje právo na změnu lektora, termínu nebo úplné zrušení kurzu/školení/
odborného semináře z neočekávaných organizačních a provozních důvodů.
O všech těchto případných změnách Vás bude informovat manažer školení a zároveň Vám nabídne možnost účasti na následujících termínech. V případě, že Vám nebudou vyhovovat následující termíny, manažer školení s Vámi individuálně projedná další postup či případné storno Vaší objednávky.
ÚHRADA ŠKOLENÍ

Vzdělávací kurzy, školení a odborné semináře můžete uhradit na základě daňového dokladu po absolvování kurzu – záloha není požadována. V případě akreditovaného školení zákazník obdrží zálohovou fakturu
před konáním školení.
Cena školení zahrnuje kurzovné, studijní materiály a drobné občerstvení. Případné slevy jsou řešeny individuálně před přípravou daňového dokladu.
STORNO PODMÍNKY

Bezplatné storno přijímáme nejpozději 10 dnů před začátkem kurzu, školení, odborného semináře.
V případě, že storno přijmeme v době kratší než 10 dnů před zahájením kurzu, účtujeme 100 % z jeho
ceny. V případě potřeby můžete delegovat náhradníka.

