ZÁVAZNÉ PODMÍNKY PŘIHLAŠOVÁNÍ DO VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ
ČESKÉ ASOCIACE STREETWORK
Následující závazné podmínky účasti platí pro vzdělávací programy, které organizuje Česká
asociace streetwork, o.s. s účinností od 1.5.2010.
Přihlášení do kurzu/semináře
Přihlášky jsou přijímány pouze elektronicky. Po vyplnění a odeslání elektronického formuláře
obdrží zájemce potvrzující automatickou odpověď. Pokud je vzdělávací program již naplněn,
obdrží zájemce informaci o této skutečnosti cca do 1 týdne od odeslání přihlášky.
Nejpozději 3 týdny před začátkem kurzu obdrží všichni přihlášení vyrozumění o otevření příp.
neotevření kurzu z důvodu dostatečného počtu přihlášených. V případě otevření kurzu obdrží
zároveň informaci o svém zařazení a podrobnější informace k jeho konání + způsobu úhrady
kurzu. Organizátor si vyhrazuje právo na případnou změnu v termínech kurzu z organizačních
či dalších závažných důvodů (nemoc lektora apod.). O veškerých změnách budou účastníci co
nejdříve informováni.
Podmínky úhrady vzdělávacích programů
Kurzovné hradí buď účastník, nebo organizace vždy v daném termínu dle zaslané faktury.
Pokud účastník chce od přihlášení do kurzu odstoupit a to ještě do doby, než mu bylo sděleno,
že byl do kurzu zařazen, není třeba kurzovné ani jeho část hradit.
Pokud účastníkovi bylo již sděleno, že kurz bude otevřen a on je do něj zařazen, a zároveň
chce od svého přihlášení odstoupit a učiní tak v době delší než 1 týden před začátkem kurzu,
musí uhradit 20% z celkové částky ceny kurzu.
Pokud účastník chce od svého přihlášení odstoupit a to do 7 dnů před zahájením kurzu, musí
uhradit 70 % z celkové částky ceny kurzu.
Pokud chce účastník z kurzu odstoupit v den konání kurzu, případně v jeho průběhu, musí
uhradit 100% ceny kurzu.
Důvody, ze kterých účastník od přihlášení do kurzu odstupuje, nejsou při hrazení storno
poplatku relevantní. Tzn. storno poplatek je nutno uhradit i při odstoupení z důvodu nemoci,
nečekaných pracovních povinností, rodinných důvodů apod.
Odstoupení účastníka z kurzu musí být provedeno písemnou formou (emailem) a následně
musí být rovněž potvrzeno organizátorem kurzu.
V případě, že došlo ze strany organizátora ke změně termínu konání kurzu (př. z důvodu
nemoci lektora apod.) a tento přihlášenému účastníkovi nevyhovuje, lze z kurzu odstoupit bez
povinnosti platby storno poplatku.
Pokud organizátor umožní účastníkovi nahradit dny kurzu, na kterých absentoval, v rámci
jiného běhu kurzu, je účastník povinen dodatečně uhradit poplatek 500 Kč/den.
Ukončení kurzu
Absolventi vzdělávacích programů obdrží po úspěšném absolvování kurzu osvědčení
pořádající organizace. Základní podmínkou pro vystavení osvědčení je naplnění minimální
účasti z celkového počtu výukových hodin daného kurzu příp. splnění dalších podmínek (př.
závěrečný test).
Souhlas se zpracováním osobních údajů
Souhlasím se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů obsažených v
tomto formuláři správcem Česká asociace streetwork, o.s., se sídlem Rakovského 3138, 143
00 Praha 12, Česká republika, IČ: 67778372, zaregistrována Ministerstvem vnitra ČR dne 5.
května 1997 pod číslem jednacím: II / S - OVS / 1 - 32674 / 97 - R (příp. jeho zaměstnanci) pro
účel stanovený níže. Tento souhlas uděluji pro všechny údaje obsažené v tomto formuláři, a to

po celou dobu 5 (pěti) let ode dne udělení souhlasu. Zároveň jsem si vědom/a svých práv
podle § 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Se všemi vyplněnými
částmi tohoto formuláře jsem byl/a seznámen/a, všechny údaje jsou přesné a pravdivé a jsou
poskytovány dobrovolně.
Účel zpracování osobních údajů
V souladu s § 5 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů jsou všechny údaje
uvedené v tomto formuláři shromažďovány a zpracovávány výhradně pro účely zasílání
sdělení subjektu údajů prostřednictvím elektronických prostředků podle zákona č. 480/2004
Sb., o některých službách asociace, a to do doby, kdy subjekt údajů přímo a účinně zašle
správci informaci o tom, že si nepřeje, aby mu byly obchodní informace správcem nadále
zasílány), maximálně však na dobu 5 (pěti) let. Sumarizované údaje z tohoto formuláře mohou
být použity správcem pro statistické účely, a to pro vnitřní potřebu správce. Především však
jsou údaje shromažďovány za účelem vydání certifikátu o absolvování vzdělávacího kurzu či
semináře, což je vyžadováno MPSV.
Prohlášení správce
Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění
stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny.
Zaměstnanci správce nebo jiné fyzické osoby, které zpracovávají osobní údaje na základě
smlouvy se správcem a další osoby jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích, a
to i po skončení pracovního poměru nebo prací.
Prohlášení o přijetí podmínek
Účastníci kurzů zasláním přihlášky vyjadřují souhlas s výše uvedenými podmínkami.
Aktualizováno: 7.10.2013

