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  V Klatovech dne 23. 06. 2022 

Obchodní podmínky ŠKOLENÍ K PROGRAMU ALFA MZDY AVENSIO 

 

1. Objednávka školení je závazná. Vyplněním a odesláním objednávkového formuláře vyjadřuje odběratel 
souhlas se stanovenou cenou za školení. Cena školení je součástí objednávkového formuláře a je vždy 
předem deklarována také na webových stránkách dodavatele.  

2. Před odesláním objednávkového formuláře je odběratel vyzván k poskytnutí souhlasu se zněním těchto 
obchodních podmínek. Odběratel tak souhlasí, že v rámci konkrétní vzdělávací akce bude dodavatel 

Alfa Software, s.r.o., IČ 263 59 812, se sídlem Pražská 22, Klatovy zpracovávat osobní údaje odběratelů                  
v nezbytně nutném rozsahu a výhradně za účelem organizace vzdělávací akce. Mezi dodavatelem 
zpracovávané údaje patří jméno a příjmení, e-mailová adresa a kontaktní telefon. Po ukončení vzdělávací 
akce budou dodavatelem archivovány jen nezbytné údaje zejména z důvodu doložení účasti jednotlivců 
(tzn. jméno, příjmení a kontaktní e-mail a telefon) a to po dobu nejdéle 3 let. Dodavatel se při zpracování 
osobních údajů odběratelů řídí platnými ustanoveními směrnice GDPR. V souladu s právními předpisy 
má odběratel právo na přístup ke svým osobním údajům evidovaným u dodavatele, má právo opravy, 

výmazu nebo omezení zpracování svých osobních údajů. 

3. Školné za objednanou vzdělávací akci musí být uhrazené nejpozději 24 hodin před započetím konání akce. 
Po odeslání objednávkového formuláře obdrží odběratel obratem zálohovou pro forma fakturu s platebními 
údaji dodavatele. Splatnost pro forma faktury je 7 dní. Po připsání odběratelem uhrazené částky na účet 
dodavatele obdrží odběratel elektronickou cestou daňový doklad.  

4. ZRUŠIT OBJEDNÁVKU lze nejpozději 72 hodin před započetím konání vzdělávací akce. Zrušení objednávky 
musí být písemné a doručené dodavateli minimálně 72 hodin před termínem konání vzdělávací akce na       

e-mailovou adresu skola@alfasoftware.cz.   

5. Zruší-li odběratel uhrazenou objednávku v době kratší než 72 hodin před zahájením konání akce nebo 
nezúčastní-li se zástupce odběratele vzdělávací akce, školné propadá ve prospěch dodavatele. 

  

Děkujeme za pozorné pročtení OBCHODNÍCH PODMÍNEK.  

 

Váš ALFA Tým 
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