
Všeobecné obchodní podmínky 

 

Čl. I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 
Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen "VOP") jsou vydané v souladu s ust. § 1751 zák.č. 89/2012 

Občanský zákoník Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., IČ 25029673, kontaktní email: 
servis@sgictp.cz, (dále jen "poskytovatel"), která je poskytovatelem služeb poskytovaných 

prostřednictvím internetového portálu, který je zpřístupňován pod URL adresou www.sg-trenink.cz (dále 

jen "PORTÁL"). Tyto VOP jsou nedílnou součástí smlouvy o poskytování služby mezi poskytovatelem a 
klientem jako objednatelem (dále jen „klient“) uzavřené v souladu s ust. § 1746 zák.č. 89/2012 Občanský 
zákoník a upravují podmínky poskytování služeb poskytovatelem na www.sg-trenink.cz. 

 
Čl. II. UZVAŘENÍ SMLOUVY 

Klient objednává u poskytovatele služby v rozsahu uvedeném v sekci Program na webovém portále (dále 

jen „služby“). Odesláním objednávky klient s cenou služeb uvedenou v Programu souhlasí. Odeslaná 
objednávka je návrhem na uzavření smlouvy o poskytnutí služeb . Vznik smluvního vztahu vzniká 

potvrzením objednávky, které je zasláno klientovi na uvedenou emailovou adresu 
v objednávce(registraci)  

Čl. III. PŘEDMĚT SMLOUVY 

Předmětem smlouvy je závazek poskytovatele zajistit pro klienta služby spočívající ve  školení 
zaměstnanců klienta, kteří vykonávají řemeslnické práce formou praktických ukázek  a  dále pak závazek 

klienta za poskytnutí služby  uhradit sjednanou cenu služby. Čl. IV. CENA 
Cena služby je vždy uvedena v Programu akce na internetových stránkách www.sg-trenink.cz. 

Čl. V. PRÁVA A POVINNOSTI 
Povinnosti Klienta: 

1. Uhradit cenu služby 
2. Uvést správné, pravdivé a úplné údaje o klientovi  v objednávce. 

3. Seznámit se s podmínkami uvedenými v těchto VOP a postupovat v souladu s nimi. 

Čl. VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

Klient se zavazuje uhradit cenu za poskytnutou službu ve sjednané výši. Za uhrazení ceny se považuje 
okamžik připsání ceny v plné výši na účet poskytovatele nebo zaplacení ceny za službu na místě 
provedení školení v hotovosti.   

Čl. VII. PLATNOST SMLOUVY 

Smlouva o poskytování služeb je uzavřena okamžikem potvrzení objednávky klienta ze strany 
poskytovatele.  

 

Čl. VIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
VOP jsou zveřejněny v platném znění na www.sg-trenink.cz. Pokud jakékoliv ustanovení těchto VOP je 

nebo se stane neplatným nebo nevymahatelným jako celek nebo jeho část, je plně oddělitelným od 
ostatních ustanovení těchto VOP a taková neplatnost nebo nevymahatelnost nebude mít žádný vliv na 

platnost a vymahatelnost jakýchkoliv ostatních ustanovení těchto VOP. Poskytovatel v takovém případě 

nahradí takové neplatné nebo nevymahatelné ustanovení jiným ustanovením, které bude v nejvyšší 
možné míře odpovídat obsahu původního ustanovení. V případě porušení povinností uživatelem 

plynoucích z těchto VOP nebo uzavřené smlouvy, je toto považováno za podstatné porušení smlouvy a 
poskytovatel je oprávněn od smlouvy bez náhrady odstoupit. 

Poskytovatel tímto informuje klienta, že zpracování osobních údajů osob účastnících se školení 
probíhá automatizovaně i manuálně v elektronické i listinné podobě. 

Osoby, které účastní školení mají (i) právo přístupu k informacím týkajících se jejích osobních údajů, 
(ii) právo   na   opravu těchto osobních údajů či jejich odstranění z databáze. Taková osoba má 
právo požadovat od poskytovatele jako správce údajů vysvětlení ke zpracování osobních údajů a 
jejich změn ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 
2016  nebo požadovat, aby správce odstranil závadný stav či provedl opravu, pokud zjistí nebo se 
domnívá, že jeho osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s ochranou jeho soukromí a osobního 
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života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich 
zpracování. 

Poskytnuté osobní údaje osob účastnících se školení budou zpracovány výhradně za účelem poskytování 
služby v rámci školení.  

Poskytovatel si vyhrazuje právo tyto VOP kdykoliv a to i bez předchozího souhlasu změnit. Tyto VOP jsou 
platné a účinné k 1.1.2020. 

 
 


