Obchodní
podmínkyPiny.cz

místo na kurzu závazně rezervováno po zaplacení celé
výšekurzovnéhoúčastníkemnaúčetprovozovatele.

Provozovatelem portálu Piny.cz a organizátorem kurzů je
Marián Kábele, IČ: 68450290, zapsaný v živnostenském
rejstříku, registrovaný na ŽÚ Mladá Boleslav, místo
podnikání
294
11
Doubrava77,dálejen„provozovatel“.
Telefon:
+420
604
620299,e-mail:info@piny.cz.

1.
Úvodníustanovení
Provozovatel organizuje fotografické kurzy, workshopy,
semináře, fotoexpedice a vzdělávací služby a programy
v oborech fotografie, prezentace a dalších souvisejících
oborech, dále jen „kurzy“. Zájemce, přihlášený k účasti
na kurzech je účastníkem těchto kurzů, dále jen
„
účastník
“.
Tyto obchodní podmínky vymezují smluvní vztah mezi
provozovatelem
a
účastníkemnaportáluPiny.cz.

2.
Způsobobjednávkyauzavřenísmlouvy
Účastník si vybere a objedná kurz z nabídky kurzů
Piny.cz. Své rozhodnutí potvrdí odesláním elektronické
objednávky kurzu. Objednat lze pomocí elektronického
formuláře na webu nebo e-mailem na adrese
info@piny.cz.
Zasláním elektronické objednávky účastník současně
potvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami
seznámil
a
bez
výhradsnimisouhlasí.

3.
Cenaaplatebnípodmínky
Cena kurzů a workshopů je konečná, je uvedena
v českých korunách, dále jen „kurzovné“. Provozovatel
není
plátcem
DPH.
Kurzovné
způsoby:

může

účastník

uhradit

následujícími

- Bezhotovostně převodem na účet provozovatele. Číslo
bankovního účtu provozovatele, kód banky, variabilní
a další symboly, budou uvedeny na zálohové faktuře,
kterou účastník obdrží e-mailem po objednávce své účasti
na
kurzu.
-
Bezhotovostně
prostřednictvímplatebníbrányThePay.
- Po předchozí dohodě v hotovosti během kurzu, není-li již
naplněna
kapacita
kurzu.
V případě bezhotovostní platby je účastník povinen
uhradit kurzovné společně s uvedením variabilního
symbolu platby. V případě bezhotovostní platby bude

Kurzovné je nutné uhradit do 5 dní od objednávky účasti
na kurzu. Platba kurzovného musí na účtu provozovatele
přijata nejpozději 1 den před termínem kurzu. Úhradou se
rozumípřijetíčástkyzakurzovnénaúčetprovozovatele.

4.Stornopodmínky
Pokud se účastník nemůže kurzu účastnit, a už uhradil
kurzovné, může za sebe najít náhradníka, anebo
rezervované místo na kurzu stornovat zasláním e-mailové
zprávynainfo@piny.cz.
Součástí e-mailové zprávy, jejíž prostřednictvím účastník
svoji účast na kurzu stornuje, musí být jméno a příjmení
účastníka, název a datum kurzu, na kterém svoji účast
stornuje, variabilní symbol platby, uhrazená částka a číslo
účtu, na který si účastník přeje platbu vrátit. Účastník bere
navědomíasouhlasísestornopoplatkem,viz
níže.
Výšestornopoplatků
- Jestliže účastník stornuje svoji účast dříve než 5 dní
před termínem kurzu, vrátí mu provozovatel celou výši
kurzovnéhovplnévýši.
- Pokud účastník stornuje svoji účast na kurzu 5 až 2 dny
před termínem kurzu, zavazuje se provozovateli uhradit
stornopoplatekvevýši50%zcenykurzu.
- Jestliže účastník stornuje svoji účast na kurzu 1 den před
termínem kurzu, případně až v den kurzu, zavazuje se
provozovateli uhradit storno poplatek ve výši 100 % z ceny
kurzu.
- V případě, kdy se účastník na kurz nedostaví
bez předchozího stornování své účasti, stornuje se jeho
účast automaticky. Storno poplatek je v takovém případě
vevýši100%zcenykurzu.
- V ojedinělých situacích, například v případě závažného
onemocnění účastníka, lze po dohodě domluvit změnu
termínuúčastinakurzu,anebojinýindividuální
postup.
Provozovatel vrátí účastníkovi kurzovné, ponížené
o storno poplatek, do 7 pracovních dní zpět na bankovní
účet uvedený v e-mailové zprávě o stornování účasti
účastníkanakurzu.

5. Změny termínu kurzu, organizační změny
a zrušenívypsanéhotermínu
Provozovatel má právo zrušit či změnit termín kurzu,
pokud počet účastníků nedosáhne minimálního počtu

účastníků. Minimální
u konkrétního
kurzu.

počet

účastníků

je

uveden

Provozovatel má právo zrušit či přeložit termín kurzu také
z důvodu nemoci provozovatele, jeho zástupců,
nepříznivých klimatických podmínek, nepřízně počasí
či z jiných
příčin,
kterénemůžeprovozovatelovlivnit.
Pokud provozovatel kurz zruší, nabídne účastníkovi
náhradní termín kurzu nebo termíny kurzů, anebo
mu po dohodě
vrátí
kurzovnévplnévýši.
V případě vrácení kurzovného provozovatel účastníkovi
kurzovné vrátí do 7 pracovních dní dní zpět na bankovní
účet, ze kterého účastník svoji účast na kurzu uhradil,
případně
na
dohodnutýúčet.
Všechny změny v organizaci kurzu provozovatel
účastníkům
sdělí
e-mailemnebotelefonicky.

6.
Zrušeníúčastiúčastníkanakurzu
Provozovatel může účast
v následujících
případech:

účastníkovi

kurzu

zrušit

- Pokud přihlášený účastník neuhradil účast na kurz v plné
výši,
ve
stanovené
lhůtě.
- Jestliže byla kapacita kurzu naplněna ještě před
připsáním kurzovného na účet provozovatele, a už není
možné
z
kapacitních
důvodůpočetúčastníkůkurzuzvýšit.
Dnem úhrady se rozumí připsání kurzovného na účet
provozovatele. V případě zrušení účasti účastníka
na kurzu mu provozovatel nabídne jiný termín kurzu či
termíny kurzů, anebo vrátí zaplacenou částku kurzovného
v
plné
výši
na
domluvenýúčet,atodo7pracovníchdní.

7. Odpovědnost za ztrátu nebo
majetku,odpovědnostzaškody

poškození

Provozovatel neručí za ztráty ani škody na majetku
účastníka v době konání kurzu nebo workshopu. Účastník
se zavazuje dodržovat obecně platné předpisy
a legislativu,
respektovatsoukromíjinýchosob.

8.
Ochranaosobníchúdajů
Účastník souhlasí se zpracováním svých osobních údajů:
Jméno a příjmení, adresa bydliště, e-mail, telefonní číslo,
případně
údaje
o
svémfotografickémvybavení.
Účastník souhlasí se zpracováním těchto osobních údajů
prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností
kurzu, pro účely vedení uživatelského účtu, pro účely
zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu, a to
pro
oborově
souvisejícíaktivityaprojektyprovozovatele.

Účastník bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje,
při objednávce účasti na kurzu, ve svém uživatelském
účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní
obchodu,uvádětsprávněapravdivě.
Osobní údaje bude provozovatel zpracovávat po dobu
neurčitou v elektronické podobě automatizovaným
způsobem.
Účastník má po ukončení své účasti na kurzu právo
souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat, taktéž
máprávonajejichopravu.
Provozovatel se zavazuje chránit svěřené osobní údaje
a postupovat v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb.
o ochraněosobníchúdajů,vplatnémznění.

9.Použitífotografiízkurzu
Účastník objednáním své účasti na kurzu dává
provozovateli souhlas na použití snímků z kurzu, které
provozovatelnebojehozástupcinakurzupořídí.
Provozovatel má právo použít fotografie pro marketingové
účely, na webové stránky kurzů či oborově související
aktivity a projekty provozovatele, jako propagační materiál
nasociálnísítě,atovelektronickéitištěnéformě.
Účastník se zavazuje, že fotografie, které během kurzu
vytvoří, použije v elektronické nebo tištěné podobě pouze
s uvedením, že tato díla vznikla v rámci kurzu
provozovatele,včetněuvedeníodkazunaweb
Piny.cz.
Účastník zároveň stvrzuje, že fotografie z kurzů, na nichž
jsou zachyceny jiné osoby či provozovatel nebo jeho
zástupci, veřejně publikuje pouze po předchozím
písemném souhlasu těchto osob. Účastník se zavazuje
dodržovat zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních
údajů,vplatnémznění.

10. Dohoda o zákazu pořizování audiovizuálních
záznamůnakurzu
Účastník se zavazuje, že na kurzu nepořídí žádné
audiovizuální nahrávky či záznamy průběhu kurzu
bez předchozího souhlasu provozovatele. Obsah kurzu
je duševním vlastnictvím provozovatele. V případě
porušení zákazu pořizování audiovizuálních záznamů
může provozovatel účastníka z kurzu vykázat bez nároku
na vráceníkurzovného,anebokurzukončit.
Obchodní podmínky jsou platné ke dni 1. 1. 2017, jejich
aktuálnípodobajevždyuvedenanatétostránce.
MariánKábele,Piny.cz

