
 
PRAVIDLA AKCE "BLACK WEEK 2022" 

 
§ 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 
 

• Tato pravidla [dále jen "Pravidla"] definují pravidla propagace pod názvem "Black 
Week 2022" a jsou k dispozici na www.sdacademy. cz ve formátu, který umožňuje 
jejich opětovné vytvoření v rámci běžných činností [dále jen "Propagace"]. 

• Organizátor akce SDA Czech Republic s.r.o právnická osoba řádně založená a působící 
pod českým sídlem v Praze, adresa: Bílkova 855/19, Staré Město, 110 00 Praha 1, 
registrovaná v Národním podnikatelském centru Ministerstva financí a hospodářství 
pod číslem 098 63 427, IČO: 008 63 427: CZ09863427 [dále jen: SDA nebo 
Organizátor]. 

 
§ 2. ÚČASTNÍCI PROPAGACE 
 

• Účastníky akce mohou být pouze fyzické osoby plně způsobilé k právním úkonům, 
včetně fyzických osob podnikajících, které v období od 10. listopadu 2022 do 27. 
listopadu 2022 do 23:59 hodin uzavřou s organizátorem Smlouvu o poskytování 
vzdělávacích služeb, která se bude týkat jedné z následujících technologií: Java, Java 
Script, Python nebo Data Science v rámci balíčku "Kariéra v IT" nebo "Kariéra v IT 
Pro" nebo "Záruka práce" [dále jen: Účastník nebo Objednatel]. 

• Propagace nezahrnuje jiná školení než ta, která jsou uvedena v odst. 1 výše. Akce se 
rovněž nevztahuje na smlouvy o poskytování ISA nebo smlouvy o poskytování 
vzdělávacích služeb "Start in Python". 

• Uzavřením dohody uvedené v odst. 1 výše za podmínek této akce zákazník 
prohlašuje, že: 

• je fyzická osoba s plnou způsobilostí k právním úkonům; 
• se seznámil s obsahem těchto pravidel, souhlasí s nimi a přijímá jejich 

podmínky; 
• se zavazuje dodržovat ustanovení nařízení; 
• souhlasil se zpracováním osobních údajů pro účely související s účastí v 

propagační akci za podmínek stanovených v Pravidlech. 
 
§ 3. PRAVIDLA PROPAGACE 
 

• Akce spočívá v poskytnutí slevy Zákazníkům na službu školení ve výši až 40 % z běžné 
ceny služby (v závislosti na Zákazníkem zvolené technologii a balíčku) [dále jen: 
Sleva] a umožnění prvním 50 Účastníkům Akce provést druhé, dodatečné školení v 
technologii zdarma. Software Tester nebo UX / UI Design v balíčku "Znalostní" [dále 
jen: Druhé školení] v termínu a za podmínek stanovených v těchto Pravidlech. 

• Organizátor umožní prvním 50 účastníkům Akce uskutečnit Druhé školení za 
podmínek stanovených v tomto odstavci za cenu uvedenou ve Smlouvě o 
poskytování vzdělávacích služeb uzavřené za podmínek stanovených v § 2 odst. 1 
Pravidel. Záleží na pořadí přihlášek. Nejpozději v okamžiku uzavření smlouvy 
uvedené v § 2 odst. 1 Pravidel Organizátor informuje Účastníka, zda byl uzavřen 
seznam osob, které mohou mít právo vést Druhé školení. 
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• Shromážděním plného počtu osob oprávněných k účasti na druhém školení Akce v 
rámci poskytnutí slevy účastníky nekončí. 

• Výběr technologie, ve které bude realizováno druhé školení, se provádí pouze z 
následujících technologií: Software Tester nebo UX / UI Design a je proveden v 
okamžiku uzavření Smlouvy o poskytování vzdělávacích služeb uvedené v § 2 odst. 1 
písm. b). 1 Pravidel [dále jen Smlouva]. Po uzavření Dohody nemůže Účastník změnit 
technologii, ve které bude probíhat druhé školení. 

• S výhradou ustanovení čl. 8 níže, druhé školení může účastník absolvovat po školení 
vyplývajícím z uzavřené smlouvy [dále jen: první školení] a po splnění následujících 
podmínek: 

• zaplacení plné ceny za První školení ve výši uvedené ve Smlouvě a 
• zaslání prohlášení účastníka, že chce zahájit druhé školení do 90 dnů od data 

obdržení osvědčení o prvním školení, na e-mailovou adresu: 
info@sdacademy.cz a 

• uzavření dohody mezi organizátorem a účastníkem o poskytnutí druhého 
školení do 7 dnů ode dne oznámení vůle účastníka zúčastnit se druhého 
školení. 

• Pokud účastník nesplní alespoň jednu z podmínek uvedených v odst. 5 výše, právo 
účastnit se druhého školení zaniká. 

• Poté, co účastník projeví vůli absolvovat druhé školení, obdrží od organizátora 
informace o zahájení školení v technologii, kterou si účastník zvolil. Účastník je 
povinen vybrat si pro realizaci školení jeden z termínů uvedených Organizátorem. 
Změna termínu konání Druhého školení nebo výběr jiné skupiny školení než té, 
kterou uvedl Organizátor, není možná. Pokud si Účastník nevybere jeden z termínů 
uvedených Organizátorem nebo neuzavře s Organizátorem smlouvu o realizaci 
tohoto školení, právo Účastníka na účast na Druhém školení zaniká. 

• V případě neochoty Účastníka realizovat První školení v plném rozsahu nebo v 
případě Dohody má Účastník právo provést Druhé školení, ale: 

• pokud účastník projeví vůli absolvovat druhé školení, není zproštěn 
povinnosti zaplatit za první školení v plné výši stanovené ve smlouvě; 

• Účastník je povinen projevit vůli realizovat Druhé školení nejpozději při 
informování Organizátora (podání prohlášení) o neochotě Účastníka 
realizovat První školení nebo současně s podáním prohlášení o ukončení 
Smlouvy; 

• realizace druhého školení se uskuteční na základě smlouvy o poskytnutí 
služby druhého školení uzavřené mezi organizátorem a účastníkem poté, co 
účastník projeví vůli zúčastnit se druhého školení; 

• k uzavření smlouvy o poskytnutí služby druhého školení dojde do 7 dnů ode 
dne oznámení vůle účastníka zúčastnit se druhého školení za předpokladu, že 
účastník uhradí plnou cenu za první školení. 

• Druhé školení může organizátor provést pouze pro klienta. Právo provést druhé 
školení pro jinou osobu je tímto vyloučeno. 

 
§ 4. VÝPOVĚĎ, ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 
 

• Odstoupí-li Účastník od Smlouvy o poskytování služeb včetně realizace Prvního 
školení, má se za to, že Smlouva nebyla uzavřena, a Účastník je povinen vyúčtovat 
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část školení, která mu byla poskytnuta za podmínek uvedených ve Smlouvě, s 
přihlédnutím k obvyklé ceně za školení - bez přihlédnutí ke Slevě poskytnuté 
Účastníkovi na základě této Akce. 

• V případě ukončení Smlouvy o poskytování služeb včetně realizace Prvního školení ze 
strany Účastníka, pokud Účastník projeví vůli zahájit Druhé školení, platí pravidla 
uvedená v § 3 odst. 8 výše uvedených Pravidel. Pokud však Účastník neprojeví vůli 
realizovat pro něj Druhé školení, je povinen vyúčtovat část pro něj poskytnutého 
školení, a to za podmínek uvedených ve Smlouvě, s přihlédnutím k obvyklé ceně za 
školení - bez Slevy poskytnuté Účastníkovi, tj. bez Slevy poskytnuté Účastníkovi. 
pokud Účastník vypoví Smlouvu před polovinou školení, je povinen uhradit polovinu 
obvyklé ceny za školení (nesnížené o Slevu poskytnutou Účastníkovi), a po polovině 
školení se Účastník zavazuje uhradit Organizátorovi celou obvyklou cenu za školení 
(nesníženou o Slevu poskytnutou Účastníkovi). 

 
§ 5. DOBA TRVÁNÍ PROMO AKCE 
 

• Akce trvá od 10. listopadu 2022 do 27. listopadu 2022 do 23:59 hodin. 
• O účasti v propagační akci rozhoduje pořadí přihlášek a datum podání přihlášky. 

 
§ 6. POSTUP PŘI PODÁVÁNÍ STÍŽNOSTÍ 
 

• Zákazník je oprávněn uplatnit reklamaci u Organizátora, a to zejména v případě, že i 
přes splnění podmínek stanovených v Provozním řádu neobdrží od Organizátora 
slevu uvedenou v § 3 odst.1. 1 Pravidel. 

• Stížnosti lze podávat do 14 dnů od data oznámení ze strany zákazníka, a to 
následujícím způsobem: 

• písemně na adresu sídla pořadatele nebo 
• e-mailem na tuto adresu: info@sdacademy.cz 

• Stížnosti budou posouzeny do 30 dnů ode dne jejich obdržení. 
 
§ 7. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 
 

• Osobní údaje účastníků Akce budou Organizátorem zpracovávány výhradně za 
účelem provádění činností nezbytných pro řádnou realizaci Akce a pro uzavírání 
smluv o poskytování vzdělávacích služeb s Účastníkem. 

• Správcem osobních údajů účastníků je SDA Česká republika s.r.o, právnická osoba 
řádně zřízená a působící pod českým sídlem v Praze, adresa: Bílkova 855/19, Staré 
Město, 110 00 Praha 1, registrovaná v Národním podnikatelském centru Ministerstva 
financí a hospodářství pod číslem 098 63 427, IČO: 008 63 427: CZ09863427 . 

• Osobní údaje účastníka v podobě: jména, příjmení, telefonního čísla a e-mailové 
adresy jsou zpracovávány na základě jeho souhlasu a za účelem uzavření smlouvy s 
účastníkem o poskytování vzdělávacích služeb, na které se vztahuje Akce, za 
podmínek stanovených v Pravidlech. 

• Osobní údaje uvedené v bodě. 3 výše, mohou být svěřeny ke zpracování 
poskytovatelům poštovních služeb nebo marketingovým agenturám jednajícím 
jménem organizátora za účelem provedení činností nezbytných pro řádný průběh 
soutěže. 
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• Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, je však nezbytné pro účast v soutěži. 
• Účastník soutěže má právo: 

• přístup ke svým údajům a jejich opravu, výmaz, omezení, zpřístupnění, 
přenos a vznesení námitky proti jejich zpracování; 

• kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, avšak odvolání 
souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování, které bylo provedeno na 
základě souhlasu před jeho odvoláním; 

• žádosti organizátora o vymazání jejich osobních údajů; 
• podat stížnost dozorovému úřadu zabývajícímu se ochranou osobních údajů, 

pokud zjistí, že zpracování osobních údajů porušuje ustanovení obecného 
nařízení o ochraně osobních údajů ze dne 27. dubna 2016. 

• Chcete-li zajistit odstranění, změnu nebo vznést námitku proti zpracování vašich 
údajů, zašlete prosím e-mail na následující adresu: info@sdacademy.cz. 

• Osobní údaje účastníků akce budou organizátorem uchovávány pouze po dobu 
nezbytnou k uzavření smlouvy s účastníkem o poskytování vzdělávacích služeb v 
rámci akce. 

• Tyto údaje jsou poskytovány dobrovolně a jejich poskytnutí je nezbytné k tomu, aby 
se účastník mohl účastnit propagační akce. 

• Po vymazání údajů ztrácí uživatel možnost, aby se na něj vztahovala akce. 
• Osobní údaje poskytnuté účastníky nejsou profilovány. 

 
§ 8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
 

• Tato pravidla budou po celou dobu trvání Akce k dispozici k nahlédnutí na 
internetových stránkách pořadatele www. sdacademy.cz. 

• Akci nelze kombinovat s jinými akcemi nabízenými pořadatelem. 
• Nařízení vstupuje v platnost 10. listopadu 2022 a platí do konce propagační akce. 
• Ve věcech neupravených tímto řádem se použijí ustanovení občanského práva a další 

právní předpisy. 
• Spory související se soutěží a z ní vyplývající budou řešeny obecným soudem 

příslušným podle sídla pořadatele, pokud obecně platné předpisy nestanoví jinak. 
• Organizátor nepoužívá alternativní metody řešení sporů se spotřebiteli, pokud to 

výslovně nevyžadují platné právní předpisy. Organizátor není povinen účastnit se 
řízení o mimosoudním řešení sporů se spotřebiteli. Pořadatel dále informuje, že 
Evropská komise provozuje platformu určenou pro mimosoudní podávání stížností a 
zjednávání nápravy. Platforma je k dispozici na následujícím odkazu: 
https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL
. 

• Organizátor si vyhrazuje právo v průběhu Akce změnit Pravidla týkající se počtu osob, 
pro které Organizátor provede Druhé školení. Organizátor si rovněž vyhrazuje právo 
prodloužit dobu trvání Akce. Informace o provedených změnách budou neprodleně 
zveřejněny na internetových stránkách www.sdacademy.cz. 
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