
 

 

 

Všeobecné podmienky účasti na poldenných kurzoch pre tínedžerov  

 

Podľa ustanovení zákona č.281/2001 Z.z. a Občianskeho zákonníka č.40/1964 v znení neskorších zmien a doplnkov. 

 

1. Zmluvný vzťah 
1.1. Zmluvný vzťah medzi International House Bratislava, s.r.o. (ďalej „IHBA“) a objednávateľom (právnická alebo fyzická 

osoba spôsobilá na právne úkony, ďalej „ZZ“) vzniká vyplnením prihlasovacieho formulára na www.ihbratislava.sk, jeho 
potvrdeným zaslaním a preukázaním dokladu o zaplatení poplatku za kurz.  

1.2. ZZ, ktorý prihlási svoje dieťa do poldenného kurzu môže poplatok uhradiť bankovým prevodom alebo v hotovosti 

v zápisovej kancelárii na základe zálohovej faktúry, ktorú obdržia po vyplnení prihlášky. 

1.3. Poplatok musí byť uhradený v plnej výške najneskôr 10 dní pred začatím kurzu. 

 

2. Povinnosti a práva ZZ 
2.1. Príchod dieťaťa /každý deň/ je vždy od 9,00, kedy začína výučba anglického jazyka. Vyzdvihnutie detí  / odchod detí z 

kurzu je vždy od 12,15 /ak nie je dohodnuté inak/. Ak chodia deti samostatne, ZZ pred začiatkom kurzu písomne 
informuje IHBA. 

2.2. IHBA zodpovedá za deti iba počas trvania poldenného kurzu. 
2.3. ZZ zodpovedá za úplné a pravdivé údaje v prihláške. 
2.4. Drahé veci, oblečenie, zlaté retiazky, mobilné telefóny, fotoaparáty, MP3, elektronické hry neodporúčame na kurz 

priniesť. Za ich stratu IHBA nezodpovedá.  
 

3. Povinnosti a práva IHBA 
3.1. Ak je IHBA nútená v prípade nepredvídaných skutočností alebo neobsadení kurzu zmeniť podmienky alebo zrušiť kurz, 

navrhne ZZ zmenu kurzu alebo termínu za iný z ponuky IHBA. Ak ZZ s navrhovanými zmenami nesúhlasí IHBA mu vráti 
celý poplatok.  
 

4. Odstúpenie od zmluvy 
4.1. ZZ môže odstúpiť od zmluvy iba písomnou formou a uhradením storno poplatku (bod č.4.2). Odstúpenie od zmluvy je 

platné dňom doručenia písomného oznámenia do IHBA. 
4.2. Storno podmienky 

a. 100% zostávajúceho školného sa vracia pri zrušení kurzu IHBA. IHBA si vyhradzuje právo zrušiť kurz / skupinu s počtom 
účastníkov nižším ako 5. Platba bude poslucháčovi vrátená na účet v plne uhradenej sume. 
b. 95% zostávajúceho školného sa vracia na základe písomnej žiadosti pri vystúpení z kurzu pred začiatkom kurzu. 
 

5. Ďalšie ustanovenie 
5.1. IHBA spracúva osobné údaje poslucháčov v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a rady č. 2016/679 o ochrane 

fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“) a zákonom č. 
18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov. IHBA spracúva len tie osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné pre absolvovanie 
kurzu a splnenie si všetkých zákonných a zmluvných povinností. Sú nimi najmä meno, priezvisko, bydlisko, dátum 
narodenia, email a tel. č. poslucháča. Právnym základom pre spracúvanie osobných údajov je plnenie zmluvy a plnenie 
zákonnej povinnosti vyplývajúcej zo zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov a Vyhlášky MŠ SR č. 321/2008Z.z. o jazykovej škole a plnenie zmluvy. IHBA spracúva osobné údaje za účelom 
registrácie na kurz, absolvovania kurzu, vyhodnotenia kurzu,  analyticko – pedagogickej práce metodických a poradných 
orgánov školy na vypracovanie zoznamov žiakov pre účely stanovené požiadavkami MŠSR  a plnenia povinností 
vyplývajúcich zo zmluvy a z relevantných právnych predpisov.  

5.2. IHBA spracúva osobné údaje poslucháčov aj so súhlasom poslucháča, resp. jeho ZZ. Ten môže poskytnúť pri registrácii na 
kurz alebo kedykoľvek počas neho súhlas na vyhotovovanie fotografií a videozáznamu a ich následné zverejnenie na 
webovom sídle školy, na nástenke školy a do publikačných materiálov a pre potreby prezentácie aktivít školy pre 
verejnosť a v médiách. Poslucháč, resp. jeho ZZ  má možnosť súhlas kdekoľvek odvolať.  

5.3. Informácie o spracúvaní osobných údajov sú zverejnené na webovom sídle školy ihbratislava.sk v sekcii Ochrana 
osobných údajov. 
 

6. Záverečné ustanovenie 
6.1. Poslucháč alebo ZZ poslucháča na znak súhlasu so Všeobecne záväznými podmienkami vyplní registračný formulár 

prihlášky v zmysle bodu 1.1 a uhradí školné.   

https://www.ihbratislava.sk/sk/o-nas/ochrana-osobnych-udajov
https://www.ihbratislava.sk/sk/o-nas/ochrana-osobnych-udajov
https://www.ihbratislava.sk/sk/anglictina-pre-deti-a-tinedzerov/leto-s-anglictinou-pre-tinedzerov

