Obchodní podmínky pro systém „Školení a Test Sušičů“
Vzájemná práva a povinnosti uživatele v souvislosti s užíváním tohoto systému se řídí těmito obchodními
podmínkami:

2.

1. Definice
1.1 V těchto obchodních podmínkách znamená:
1.1.1. „Provozovatel“ společnost PAWLICA s.r.o. se sídlem Drnovská 1118/53 a, 16100 Praha 6 –
Ruzyně, IČ: 25683292
1.1.2. „Školení a Test Sušičů“ znamená online školení s testem, jehož hlavní funkcí je zakončení
školení testem a certifikací sušiče.
1.1.3. „VOP“ znamená tyto Všeobecní obchodní podmínky.
1.1.4. „Smlouva“ znamená smlouvu uzavřenou mezi Uživatelem a Provozovatelem, jejímž
předmětem je poskytnutí certifikace i školení.
1.1.5. „Uživatel“ znamená jakoukoli právnickou nebo fyzickou osobu odlišnou od provozovatele,
která systém využije.
1.1.6. „Uživatelský účet“ je neveřejná část systému, která je uživateli přístupná po zadání
Přihlašovacích údajů.
1.1.7. „Přihlašovací údaje“ znamenají unikátní kombinaci přihlašovacího jména a hesla, které
uživatel uloží do systému, údaje budou uživatele opravňovat ke vstupu.
Proces uzavření smlouvy
2.1. Uživatel zaregistruje svou osobu nebo více osob do systému a odesláním údajů přijímá návrh na
uzavření Smlouvy ze strany uživatele.
2.2. Uživatel po registraci dostane výzvu k platbě s unikátním variabilním symbolem za službu školení a
testování.
2.3. „Uhrazení poplatku“ tímto úkonem je uzavřena smlouva a uživatel vyjadřuje souhlas s těmito VOP.
2.4. Uzavřením smlouvy vstupují v účinnost následující ustanovení těchto VOP.

3.

Užívání Systému „Školení a Test Sušičů“
3.1. Provozovatel uděluje Uživateli Licenci na užívání školení a testování sušičů za účelem získání
certifikace.
3.2. Uživatel se za udělení licence zavazuje provozovateli zaplatit odměnu ve výši uvedené v emailové
výzvě po registraci Uživatele.
3.3. Provozovatel má právo poskytnout plnění smlouvy až v momentě, kdy dojde k zaplacení odměny za
poskytnutí Licence. Nezaplatí-li Uživatel za Licenci odměnu v plné výši, ruší se Smlouva bez dalšího
od počátku.
3.4. Provozovatel je po uplynutí doby Licence (složení testu a obdržení certifikace) oprávněn plně
znepřístupnit Uživatelský účet Uživateli.
3.5. Uživatel má právo zřídit více než jeden Uživatelský účet.
3.6. Veškerá finanční plnění se považují za zaplacená připsáním celé příslušné částky na příslušný
bankovní účet Provozovatele.

4.

Odpovědnost za škodu
4.1. Provozovatel plně odpovídá Uživateli za jakoukoli škodu způsobenou Provozovatelem Uživateli
jakýmkoli porušením povinnosti Provozovatele uvedených ve Smlouvě nebo VOP.

5.

Ochrana osobních údajů
5.1. Provozovatel je ze zákona povinen chránit a zabezpečit poskytnuté údaje, provozovatel proto využívá
různých efektivních zabezpečovacích technologií k tomu, aby byly osobní údaje ochráněny před
neoprávněným zpřístupněním nebo užitím.

6.

Účinnost
Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dne 1.5.2021

