
PODMÍNKY REGISTRACE 

1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1.1 Společnost bez právní osobnosti s názvem Angličtina z domu (dále jen „AZD“), se 

sídlem na adrese Sídliště Osvobození 664/41, Vyškov, 682 01, zastoupené Mgr. Barborou 

Sedláčkovou identifikační číslo: 05726379, je provozovatelem webu 

kurzy.anglictinazdomu.cz a také vlastníkem obsahu na tomto webu. 

1.2 Tyto podmínky upravují práva a povinnosti registrovaných uživatelů na webu 

kurzy.anglictinazdomu.cz 

2 REGISTRACE 

2.1 Registrace proběhne na základě vyplnění registračního formuláře a kliku na tlačítko 

„Vytvořit můj nový účet“ na http://kurzy.anglictinazdomu.cz/. Tímto také udělí uživatel 

souhlas se zněním těchto podmínek. 

2.2 Každým přihlášením ke svému uživatelskému účtu na 

http://kurzy.anglictinazdomu.cz/ souhlasí uživatel s platným zněním podmínek. 

2.3 Registrovaným uživatelům bude zpřístupněna ukázková lekce.  

2.4 Registrovaným uživatelům, kteří provedli objednávku a platbu kurzu na webu 

www.anglictinazdomu.cz bude zpřístupněn zakoupený kurz dle obchodních podmínek 

uvedených na www.anglictinazdomu.cz. 

2.5 Uživatel není oprávněn umožnit využívání registrovaného uživatelského účtu třetím 

osobám. 

2.6 Poskytovatel může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy uživatel svůj 

uživatelský účet déle než 2 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy uživatel poruší své 

povinnosti ze smlouvy (včetně obchodních podmínek).  

2.7 Uživatel bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetrži tě, a to 

zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení 

poskytovatele, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.  

3 OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

3.1 Ochrana osobních údajů uživatele, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem 

č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.  

3.2 Uživatel souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, 

adresa elektronické pošty (dále společně vše jen jako „osobní údaje“), případně dalších 

údajů, které vyplní při registraci. 
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3.3 Uživatel souhlasí se zpracováním osobních údajů AZD pro účely zasílání informací a 

obchodních sdělení uživateli.   

3.4 Uživatel souhlasí se zasíláním informací souvisejících s kurzem AZD a dále souhlasí 

se zasíláním obchodních sdělení AZD na elektronickou adresu uživatele.  

3.5 Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou.  

3.6 Uživatel potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že 

se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. 

3.7 V případě, že by se uživatel domníval, že AZD provádí zpracování jeho osobních 

údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života uživatele nebo v 

rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich 

zpracování, může: požádat poskytovatele o vysvětlení nebo požadovat, aby AZD 

odstranila takto vzniklý stav. 

3.8 Požádá-li uživatel o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu AZD 

povinna tuto informaci předat. AZD má právo za poskytnutí informace podle předchozí 

věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí 

informace. 

3.9 Uživatel souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. 

4 AUTORSKÁ PRÁVA A OCHRANNÉ ZNÁMKY  

4.1 Veškerý obsah kurzu je chráněn v souladu s právními předpisy týkajícími se 

autorského práva, ochranných známek a dalších práv duševního vlastnictví, a je 

vlastnictvím AZD. 

4.2 Právo nahrát a uložit či vytisknout materiály uložené v kurzu je přípustné pouze 

pro vlastní soukromé účely, přičemž takto získané materiály nesmí  být žádným způsobem 

dále reprodukovány. Jakékoliv jiné reprodukce nebo úpravy prováděné jakýmkoliv 

mechanickým nebo elektronickým způsobem bez předchozího písemného souhlasu AZD 

jsou zakázány. Zejména je zakázáno obsah kurzu rozmnožovat, rozšiřovat či sdělovat 

třetím osobám. 

5 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

5.1 AZD je oprávněna tyto podmínky kdykoliv jednostranně měnit nebo doplňovat.  

5.2 Podmínky v tomto znění jsou platné a účinné od 1. 9. 2017. 

 


