VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY
Účastník odesláním registračního formuláře objednává kurz a vstupuje do obchodního vztahu se
společností MgC Group, s.r.o. (dále jen MgC). Provedená registrace je závazná.
Osobní údaje účastníka vyplněné a odeslané ve formuláři v rozsahu jméno, příjmení,
poštovní/fakturační adresa, číslo telefonu, e-mailová adresa, obchodní firma, sídlo zaměstnavatele a
pracovní zařazení budou zpracovány společností MgC po dobu 3 let a bezpečně uloženy v souladu
s podmínkami zákona o GDPR č. 101/2000 Sb. Osobní údaje nebudou poskytnuty třetím stranám,
pouze v případě přihlášení do kurzu Lektor dalšího vzdělávání NSK budou osobní údaje účastníka
předány zpracovateli Ministerstvu školství a mládeže za účelem administrace závěrečné zkoušky.
Osobní údaje účastníka veřejných kurzů budou použity pro obchodní účely: zpracování registrace
účastníka, prezenční listiny, vystavení faktury, pro komunikaci s účastníkem, pro zasílání informací
týkajících se objednaných služeb. Účastník může společnost MgC telefonicky nebo e-mailem požádat
o výpis, změnu či smazání svých osobních údajů.
Po obdržení přihlášky bude účastníkovi emailem zasláno potvrzení o registraci spolu s fakturou. Faktura
musí být uhrazena v plné výši do data splatnosti.
Účastnický poplatek zahrnuje: Vstup na akci pro jednu osobu, drobné občerstvení, nápoje a pracovní
podklady k semináři.
V případě zrušení účasti nebo změny musí účastník vyrozumět spol. MgC na e-mail:
priprava@mgcgroup.cz.
Při zrušení registrace účastníka budou uplatňovány následující podmínky: Spol. MgC jako organizátor
si vyhrazuje právo na změnu programu, přednášejících či termínu konání. Pokud taková změna
nastane, je spol. MgC povinna neprodleně informovat všechny přihlášené.
Storno podmínky: Pokud účastník zruší registraci dříve než 14 dnů před konáním akce, nehradí žádný
storno poplatek. Pokud účastník zruší registraci 14 – 8 dní před konáním akce, bude mu vyúčtováno
50% z ceny kurzu. Pokud účastník zruší registraci 7-1 den před, či v den konání akce, platí 75% ceny
kurzu.
Vyjednání náhradního účastníka (změna účastníka) je možné po dohodě se spol. MgC a bez dalšího
storno poplatku.

