
PLATEBNÍ PODMÍNKY A STORNO

Platba za kurz musí být provedena před zahájením kurzu 

na základě vystavené faktury, převodem na účet provozovatele.

Storno podmínky:

V případě zrušení kurzu před jeho zahájením, a to v jakémkoliv termínu, se vrací kurzovné v plné výši, a to 
převodem na účet klienta. Částka je snížena o manipulační poplatek 100,- Kč (jednosto korun českých). Při zrušení 
účasti po začátku kurzu se kurzovné nevrací.

V případě nemoci, dovolené či jiné omluvené nebo neomluvené absenci v průběhu semestru se uhrazené 
kurzovné nevrací, ani není možné za něj požadovat jakoukoli jinou finanční nebo nefinanční kompenzaci. Pro tento účel 
je možno využít náhrady v jiných skupinkách. Pouze v případě dlouhodobé nemoci (více než polovina kurzu) na základě 
lékařského potvrzení a po předložení originálního platebního dokladu je možné kurzovné vrátit. Částka je snížena o 
manipulační poplatek 100,- Kč (jednosto korun českých).

OMLUVY A NÁHRADY

Nahrazování zmeškaných lekcí je nadstandardní služba, na kterou nevzniká žádný právní nárok. Provozovatel 
nabízí náhrady pro případ předem omluvených lekcí. Omluvy provádí rodič vždy nejpozději do 7:00 hodin v den konání 
lekce formou SMS na číslo provozovatele. V průběhu kurzu je možné si nahradit 2 předem omluvené lekce. Náhrady za 
hodiny omluvené je možné si nahradit pouze v průběhu aktuálně probíhajícího semestru. Rezervaci místa v náhradní 
hodině si zajistíte u provozovatele. Náhradu si vyberete ve skupince ve stejné věkové kategorii dítěte.

V případě absence dítěte na náhradní hodině (ať již omluvené či neomluvené) propadá nárok na další náhradu za 
původní omluvenou hodinu. 

Zpětné omlouvání lekcí není možné z žádných důvodů, neomluvené lekce propadají a nevzniká za ně nárok na 
náhradu.

Nevyčerpané náhrady za řádně omluvené lekce se převádí do dalšího semestru pouze klientům, kteří ve cvičení v 
následujícím semestru pokračují.

GDPR - Zásady ochrany osobních údajů
Aby mohly nabízené kurzy fungovat, je třeba zpracovávat některé Vaše osobní údaje. Správcem osobních údajů 

je Nicole Lisá, IČ: 71946276 

Vaše osobní údaje zpracovávám pro následující účely:

- Kurzy cvičení pro děti s doprovodem rodičů, instruktážní Kurzy masáží dětí a kojenců, instruktážní Kurzy správné 
manipulace s novorozencem a kojencem a Poradnu psychomotorického vývoje.
- Za tímto účelem zpracovávám následující údaje: Vaše jméno a příjmení, e-mail, telefonní číslo, adresa, číslo 
bankovního účtu, jméno a příjmení Vašeho dítěte včetně data narození, kurz, který navštěvuje. Právním důvodem 
tohoto zpracování je plnění smlouvy, tedy organizace kurzů.  Uvedené osobní údaje za tímto účelem zpracovávám 
po dobu trvání kurzu a po zákonem stanovenou dobu nezbytnou pro jejich zpracovávání.

- Údaje na přihlášce používám jen pro své účely, které se týkají kurzů (nabídka novinek, aktuálních a navazujících kurzů, 
jednorázových kreativních programů, zasílání potvrzujících e-mailů v souvislosti s rezervací na Vámi vybraný kurz, 
lekci či program včetně platebních údajů, zasílání provozních řádů a přihlášek e-mailem, vystavování dokladů o 
zaplacení (faktury a stvrzenky), případná nemoc lektorky, případné zrušení kurzu, lekce či programu, komunikace 
ohledně absencí a náhrad). 
- Souhlas se zpracováním osobních údajů máte právo kdykoliv odvolat, máte právo přístupu k těmto údajům, právo 
na jejich opravu a právo na sdělení o tom, které osobní údaje byly zpracovány a k jakému účelu. Máte možnost 
nesouhlasit s jednotlivými účely. Máte právo na přenositelnost osobních údajů, právo na omezení zpracování, právo 
vznést námitku a právo na výmaz osobních údajů.

Kontaktní údaj pro uplatnění práv je e-mailová adresa nicole.lisa@tiscali.cz 
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