
 

Zásady a podmínky školení 
  
Právní prohlášení 
 
Úvod  
 
Děkujeme, že jste navštívili naše internetové strany. Jedná se o internetové strany společnosti British Standards 
Institution (BSI) se sídlem ve Velké Británii, 389 Chiswick High Road, Londýn, W4 4AL. BSI je společností 
založenou na základě Královské listiny.  
 
Používáním našich internetových stran souhlasíte s níže uvedenými podmínkami. Tyto podmínky jsou právně 
závazné v případě, kdy nám předáte své osobní údaje, ale i tehdy, kdy nám tyto údaje nepředáte. Seznamte se 
laskavě s našimi podmínkami, a pokud s nimi nesouhlasíte, naše internetové strany nepoužívejte.  
 
Podmínky jsou pravidelně kontrolovány, proto se laskavě seznamte s jejich aktuální verzí, protože jste právně 
povinni je dodržovat. Některé oblasti na našich internetových stranách mohou být dodatečně chráněny nebo 
určitým způsobem vyloučeny, o čemž informujeme přímo na těchto internetových stranách.  
 
Naše internetové strany můžete používat bez uvádění svých osobních údajů. Přístup k určitým oblastem však 
vyžaduje registraci.  
 
Hosting našich internetových stran a s nimi souvisejících údajů spravuje Attenda.  
 
Politika kvality BSI  
 
Prohlášení o soukromí  
 
Vaše soukromí zcela respektujeme. Veškeré dobrovolně uvedené osobní údaje nám poslouží pouze k tomu, 
abychom vám předali informace o našich produktech a službách, o něž máte zájem. Seznamte se laskavě s naší 
Politikou soukromí.  
 
Předáním svých osobních údajů dáváte souhlas k jejich zpracování pro účely uvedené v naší Politice soukromí.  
 
Vyžadujeme uvádění pravdivých a přesných informací na registračních formulářích a na jiných místech 
na našich internetových stranách. Zakazuje se zpřístupňovat hesla třetím stranám bez našeho jasného 
souhlasu. V případě, že vaše heslo použijí neoprávněné osoby nebo že máte podezření na takové použití, jste 
povinni nám informovat.  
 
V případě uvedení nebo důvodného podezření na uvedení nepravdivých, nepřesných, neaktuálních nebo 
nekompletních údajů si BSI vyhrazuje právo odmítnout přístup ke svým internetovým stranám nebo jejich 
částem, a to v současnosti nebo v budoucnosti.  
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Licenční právo  
 
Je povoleno stahování a tisk materiálů z našich internetových stran pro vlastní potřebu (v žádném případě pro 
komerční účely) pod podmínkou, že:  

• nejsou prováděny žádné úpravy v dokumentech nebo v grafice;  
• grafika není používána bez textu s ní souvisejícího;  
• se na všech stažených a vytisknutých kopiích objeví informace o našich právech k duševnímu 

a licenčnímu vlastnictví.  
 
Toto právo nezahrnuje komerční využívání našich internetových stran, jakékoliv skupiny produktů nebo jejich 
výkaz, popisu našich produktů a služeb, ceníků nebo přístupu k nim, a rovněž stahování detailů z našich 
internetových stran, které by mohly vést k identifikaci jakékoliv třetí strany.  
 
Ze svých internetových stran máto právo si vytvořit odkaz (link). Toto právo je neexkluzivní a odvolatelné. Link 
nesmí prezentovat BSI, naše produkty a služby, naše zástupce, partnery ani společníky v nepravdivém světle, 
urážlivě nebo způsobem uvádějícím v omyl. Bez našeho písemného souhlasu není v lincích dovoleno používat 
naše ochranné známky.  
 
BSI si vyhrazuje právo odmítnout přístup na internetové strany v případě porušení nebo důvodného podezření 
na porušení těchto podmínek pro používání ze strany uživatele.  
 
Používání internetových stran BSI  
 
S výjimkou osobních údajů, které jsou projednány v Politice soukromí, budou ostatní materiály zasílané na naše 
internetové strany považovány za nedůvěrné a nevyhrazené. BSI nemá závazky vůči těmto materiálům a může 
je kopírovat, zveřejňovat, rozšiřovat a používat v plném rozsahu nebo v části pro své vlastní komerční 
a nekomerční cíle.  
 
Zakazuje se používat naše internetové strany způsobem, který by je mohl technicky poškodit (tzn. napadení 
viry, logickými bombami, trojskými koni, červi nebo jinými škodlivými komponenty, poškozování dat, instalace 
malwarů nebo škodlivého softwaru).  
 
Zakazuje se používat naše internetové strany způsobem nepoctivým nebo v rozporu se zákony, nebo 
v souvislosti s trestnou činností.  
 
Zakazuje se zasílat na naše internetové strany, jejich prostřednictvím nebo z nich výhružky nebo obsah urážlivý, 
obscénní, hanlivý, nemravný, pobuřující, pornografický, vyzývající k rasové nebo náboženské nenávisti, 
diskriminační, skandální, rouhavý, nebo poškozující práva jakékoliv třetí strany.  
 
Používání našich internetových stran nesmí žádným způsobem poškozovat ničí práva ani nikoho urážet. 
Společnost BSI bude spolupracovat s orgány činnými v trestním řízení a se soudy v případě, že tyto instituce 
požádají o identifikaci osob dopouštějících se porušování zde uvedených podmínek.  
 
Odkazy (linky) na jiné internetové strany  
 
Pro vaše pohodlí uvádíme linky na jiné internetové strany. Kliknutím na ně opustíte naše internetové strany. 
Společnost BSI nenese odpovědnost za dostupnost a obsah internetových stran třetích osob, nemá vliv 
na obsah tam uvedený ani na následky z jejich používání. Linky používáte výhradně na vlastní odpovědnost.  
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Vyplňování formulářů na internetových stranách BSI  
 
Vaše osobní údaje, které jste nám poskytli dobrovolně prostřednictvím našich internetových stran, použijeme 
výhradně proto, abychom vám předávali informace, o které nás žádáte, nebo aktualizované informace 
o produktech a službách u nás zakoupených, nebo o produktech a službách podobných.  
 

• Údaje uvedené ve formuláři na internetové straně jsou shromažďovány automaticky.  
• Vaše údaje nebudou zpřístupněné žádné třetí straně, s výjimkou situace popsané v Podmínkách pro 

používání internetových stran BSI a v Politice soukromí.  
• Vaše údaje nezpracováváme za účelem vytvoření individuálního profilu.  
• Vaše údaje budou uloženy v souladu s úpravami týkajícími se ochrany osobních údajů, uvedenými 

v zákoně o ochraně osobních údajů (Data Protection Act 1998).  
 
PLATEBNÍ PODMÍNKY TÝKAJÍCÍ SE OTEVŘENÝCH ŠKOLENÍ:  
 
Platby za školení je třeba provést bankovním převodem na bankovní účet BSI: HSBC BANK POLSKA S. A., číslo 
účtu: 47 1280 0003 0000 0030 0677 2031. V platebním příkazu laskavě uveďte název a datum kurzu a příjmení 
účastníka včetně názvu platící firmy.  
 
Platby mohou být prováděny na základě faktury.  
 
Přijímáme přiměřená opatření pro zajištění, aby naše internetové strany byly bezpečné. Seznamte se laskavě 
s podmínkami používání našich internetových stran týkajícími se přístupu k nim a o používání jejich vylepšení. 
Činíme veškeré nezbytné kroky pro zajištění, aby vámi předávané informace pro provedení platby byly 
bezpečné.  
 
Termín splatnosti faktur je 14 dní ode dne vystavení faktury nebo minimálně 10 pracovních dní před zahájením 
kurzu v případě, že účastník chce zaplatit před zahájením školení.  
 
Pokud se prokáže, že jakékoliv nám vámi předané informace jsou nesprávné a že my jsme vám proto neuložili 
příslušný poplatek za školení, které jste si zakoupili, vyhrazujeme si právo poplatek změnit (zvýšit nebo snížit) 
tak, aby to ve vaší situaci byl ten správný poplatek.  
 
PROHLÁŠENÍ:  
  
Osoba/Organizace hlásící se k účasti na školení zmocňuje BSI Group Polska Sp. z o. o. vystavit fakturu bez 
podpisu. Výše uvedené prohlášení je platné po dobu neurčitou.  
 
PŘESUNUTÍ NA JINÉ ŠKOLENÍ A ODVOLÁNÍ ÚČASTI NA ŠKOLENÍ  
 
Účastník Školení se může přesunout na jiný kurz do 21 pracovních dní před datem zahájení kurzu, na který byl 
původně zapsán. Po přesunutí účastníka na jiný kurz nemá tento účastník nátok na vrácení platby z důvodu 
odvolání účasti v libovolném z kurzů. Každý účastník se může pouze jednou přesunout na jiný kurz.  
  



 
V případě odvolání účasti na Školení: - účast na Školení může být účastníkem odvolána nejpozději 
14 pracovních dní před datem zahájení daného Školení. Účast na Školení může být odvolána výhradně písemně, 
v jiném případě je odvolání považováno za neplatné. Pokud účastník Školení se na školení nedostaví, nebo 
pokud se pokusí odvolat svou účast na Školení později než v termínu 14 pracovních dní před datem zahájení 
takového kurzu, bude za školení vyžadována plná platba.  
 
Politika týkající se vrácení platby: pokud vrácení bude společností BSI schváleno, bude provedenou ve stejné 
formě, v níž byla platba uhrazena. Vrácení uhrazené platby není možné v případě odvolání účasti na Dálkovém 
školení, Blended Learning a na e-školení, a to nezávisle na tom, v jakém termínu bude společnost BSI o takovém 
odvolání informována.  
 
V případě odvolání kurzu společností BSI bude účastníkům vrácena celá už zaplacená platba za kurz. Společnost 
BSI může rovněž navrhnout alternativní termíny školení.  
 
Prohlášení o autorských právech  
 
Obsah internetové strany, software, přístupová hesla a kódy používané v souvislosti s používáním 
internetových stran společnosti BSI jsou vlastnictvím BSI nebo poskytovatelů licence, pokud nebylo uvedeno 
jinak. Další informace o naší politice týkající se duševního vlastnictví najdete v Prohlášení o duševním 
vlastnictví.  
 
Používáním našich internetových stran dáváte předpokládaný souhlas s tím, že nebudete reprodukovat, 
rozmnožovat, odstupovat anebo používat pro komerční účely naše internetové strany, a to v plném rozsahu 
nebo částečně, strany nebo obsah s nimi související, ani produkty nebo služby dostupné prostřednictvím těchto 
internetových stran.  
 
Vyloučení odpovědnosti  
 
Snažíme se, aby informace na našich internetových stranách neobsahovaly chyby. Společnost BSI však vylučuje 
veškerou odpovědnost a záruky týkající se přesnosti, kompletnosti a aktuálnosti informací dostupných na 
těchto stranách. Společnost BSI si vyhrazuje právo provádět změny na internetových stranách, u produktů 
na nich uvedených a v cenících, a to kdykoliv bez předcházejícího oznámení. Společnost BSI není povinna obsah 
svých internetových stran aktualizovat. Společnost BSI nenese odpovědnost za chyby a nedostatky v obsahu 
internetových stran. Pro potvrzení aktuálnosti prezentovaných informací nás laskavě kontaktujte.  
 
Společnost BSI nenese odpovědnost za obsah prezentovaný na internetových stranách a vylučuje veškerou 
odpovědnost s nimi spojenou. Společnost BSI zpřístupňuje své internetové strany v nejširším rozsahu 
stanoveném zákonem. Současně nepřijímá stížnosti, vylučuje veškeré záruky, prohlášení, podmínky a zajištění 
(bezvýhradně včetně podmínek stanovených zákonem týkajících se uspokojivé kvality, vhodnosti pro určitý 
účel, požadavku dovednosti a náležité pečlivosti), které by mohly být použity, kdyby nebyla tato právní 
informace, v souvislosti s používáním těchto internetových stran.  
 
Společnost BSI nenese odpovědnost za žádné škody vzniklé v souvislosti s jakoukoliv informací uvedenou 
na těchto internetových stranách nebo na internetových stranách, na něž odkazujeme. Používáním našich 
internetových stran dáváte souhlas na vyloučení odpovědnosti společnosti BSI za obsah a informace předávané 
třetí stranou na těchto internetových stranách, jakož i na těch stranách, na něž odkazujeme.  
  



 
Berete na vědomí, že na používání internetu se nevztahuje zárukou kontinuity a bezchybnosti. Společnost BSI 
nenese odpovědnost za škody, náklady a ztráty vzniklé v důsledku událostí, které jsou mimo kontrolu BSI, 
včetně povodně, požáru, krádeže, energetické poruchy, teroristického útoku, přerušení nebo nezajištění 
spojení nebo včetně stávky.  
 
Odpovědnost  
 
Odpovědnost BSI za ztráty vzniklé přímo z důvodu používání nebo nemožného používání internetových stran 
BSI je limitována platbou ve výši £500. S výjimkou tohoto limitu jsou BSI a všechny firmy ze skupiny BSI, 
a rovněž zástupci, management, pracovníci, podílníci, dodavatelé a agenti kterékoliv z nich zproštěni finanční 
odpovědnosti za jakoukoliv velkou ztrátu nebo škodu, která vám nebo třetí straně vznikla v důsledku používání 
nebo nemožného používání našich internetových stran, nebo v důsledku používání jejich obsahu. To se týče 
rovněž (seznam není vyčerpávající) veškeré nepřímé, trestní nebo vyplývající následkem používání našich 
internetových stran ztráty příjmů, ušlého zisku, dobrého jména, dat, kontraktů nebo ztrát v peněžním obratu. 
Toto omezení platí nezávisle na tom, zda se škody a ztráty objeví na základě práva přečinu (včetně bez omezení 
nečinnost nebo opomenutí) nebo smluvního práva.  
 
Vyloučení odpovědnosti BSI uvedené v této právní informaci se nevztahuje na níže uvedené body, tedy žádným 
způsobem neomezují odpovědnost BSI za:  
a) smrt nebo zmrzačení způsobené opomenutím (ve znění Zákona o nepřiměřených smluvních podmínkách – 
Unfair Contract Terms Act 1977);  
b) podvod;  
c) uvedení v omyl v otázkách zásadního významu;  
d) veškerou odpovědnost, kterou nelze vypnout v rámci aplikovaného práva.  
 
Pokud použití našich internetových stran způsobí nutnou opravu zařízení, softwaru, korekci dat nebo využití 
služeb portálu, BSI neponese jejich náklady. Žádný bod těchto Podmínek pro používání nepoškozuje vaše 
zákonná práva.  
 
Všeobecné informace  
 
Oznámení a komentáře, které nám chcete předat v souvislosti s těmito Podmínkami pro používání, laskavě 
podávejte v písemné formě na naši korespondenční nebo e-mailovou adresu.  
 
Rozhodné právo a jurisdikce  
 

Používání těchto internetových stran se řídí anglickými zákony. Veškeré spory vzniklé v důsledku používání 
nebo interpretace budou strany BSI projednávat výhradně prostřednictvím anglického soudu.  


