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1. Провайдер навчання: 

TLC Trainings and Languages, s.r.o., за адресою Пражакова 1008/69, Брно-місто, 639 00 Брно,  
IČ: 27252973, DIČ  CZ27252973, 
зареєстровано в комерційному реєстрі, який веде регіональний суд у Брно, розділ C, вставка 51914 
 

2. Обслуговування 

2. 1. Провайдер навчання надає освітні послуги у сфері навчання мовам та Soft Skills. Послуга надається 

у формі індивідуальних курсів, групових курсів, майстер-класів, тренінгів, коучингів, наставництва та 

професійних консультацій. Навчання відбувається онлайн або очно, залежно від обставин  

3. Укладення договору 

3. 1. Ці умови регулюють всі правовідносини між Провайдером навчання і Користувачем (особою, яка 

замовляє послугу) при замовленні освітньої послуги через веб-сайт Провайдера навчання (далі також 

«навчання» або «послуга»).  

3. 2. Для укладення договору про надання освітньої послуги Користувачеві необхідно заповнити 

відповідну форму, яку можна знайти на сайті www.tlc.cz для кожної окремої послуги. Заповніть 

обов'язкові поля у формі, щоб провайдер навчання міг оформити договір з користувачем.  

3. 4. Договір про надання освіти укладається між Провайдером навчання і Користувачем на підставі 

обов'язкового замовлення Користувача. Якщо послуга платна, замовлення є дійсним і дією лише тоді, 

коли оплата за замовлення зареєстрована як сплачена Провайдером навчання. 

3. 5. Щоб скористатися послугою онлайн, Користувач реєструється за посиланням, яке буде надіслано 

на адресу електронної пошти, яку він вказав у формі при виборі послуги перед початком роботи 

послуги. Для користування послугою у формі очного навчання Користувач особисто прибуває на місце 

навчання. 

4. Реалізація послуги 

4.1.  Для кожної освітньої послуги надається інформація про надану послугу, тобто в основному про 

навчання, включаючи дату початку та закінчення, обсяг, спрямованість тощо.  

4. 2. Свята в TLC Trainings and Languages, s.r.o. можуть не збігатися з святами в інших навчальних 

компаніях. Про точні дати свят, святкових днів та годин заміщення учасники будуть повідомлені не 

пізніше ніж за 3 робочі дні. 

4. 3. Під час державних свят, дійсних у Чеській Республіці, та канікул у TLC Trainings and Languages, s.r.o. 

заняття не триває. Цей час не входить у вартість курсу. 

4. 4. У випадку літніх навчальних курсів, які проводяться під час літніх канікул, розподіл часу на курси 

відрізняється від курсів у навчальному році. Це завжди зазначено в специфікації даної послуги. 
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4. 5. У разі неможливості проведення навчання з поважних причин, Провайдер навчання має право 

обрати альтернативний спосіб проведення навчання. Про цей факт користувач буде повідомлений 

заздалегідь. 

4. 6. Для групових курсів Провайдер навчання залишає за собою право скасувати курс через 

невиконання мінімальної наповнюваності курсу (мінімальна кількість - 4 слухачі). Про цей факт 

Провайдер навчання зобов'язаний повідомити Користувача не пізніше ніж за 3 робочих дні до початку 

курсу. Провайдер навчання зобов'язаний запропонувати Користувачеві альтернативне рішення 

(можливість відвідування іншого курсу такої ж вартості або перерахування вартості курсу на оплату 

іншого курсу або повернення вартості курсу). У цьому випадку вартість курсу повертається в повному 

обсязі. 

4. 7. Година, пропущена користувачем (виправдано чи невиправдано), втрачається без права на 

компенсацію. 

5. Вартість курсу 

5. 1. Ціна відповідної послуги (надалі тільки вартість курсу) визначається поточною пропозицією 

Провайдерa навчання згідно специфікації конкретної послуги. 

5. 2. Вартість курсу включає відповідну кількість навчальних одиниць (відповідно до специфікації 

курсу). 

5. 3. Вартість курсу завжди вказується з урахуванням застосовної ставки ПДВ. 

6. Умови оплати 

6. 1. Якщо послуга платна, користувач зобов’язаний сплатити вартість курсу в повному обсязі перед 

початком надання послуги.  

6.2. У випадку, якщо послуга оплачується за рахунок субсидій, спонсорства або іншої форми виконання, 

пункт 6.1 не потрібний для користуваче. 

6. 3. Плату за курс можна оплатити такими способами: банківський переказ, онлайн-платіжна картка, 

PayPal, ваучери, системи пільг. Користувач вибирає спосіб оплати вже при замовленні послуги, 

відповідно до власних уподобань. 

 

7. Подальші домовленості 

7. 1. Користувач не має права на повернення плати за курс у разі виникнення з його боку перешкод, які 

заважають йому належним чином відвідати курс (зміна часових параметрів Користувача або інші 

обставини, за яких він зареєструвався на курс).  

7. 2. Провайдер навчання залишає за собою право відмовити або додатково виключити з курсу 

Користувача, який порушує основні принципи громадянського співіснування, або Користувача, який 

визнаний об’єктивно неспроможним оволодіти навчанням. У разі додаткового виключення Користувач 

не має права на відшкодування плати за курс у межах невикористаних навчальних одиниць. 
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8. Особисті дані Користувача 

8. 1. Відправляючи замовлення або відправляючи реєстраційну форму або замовлення, Користувач 

надає Провайдеру навчання свої персональні дані: ім'я, прізвище, адресу електронної пошти, номер 

мобільного телефону або інші дані, необхідні для коректного виконання послуги та виставлення 

рахунків. сервіс. Надсилаючи реєстраційну форму або замовлення, користувач підтверджує, що надані 

ним персональні дані є точними та правдивими.  

8. 2. Провайдер навчання має право обробляти персональні дані з метою укладання та виконання 

договору, тому надання цих персональних даних є обов’язковим. Відмова від надання персональних 

даних призведе до неукладення договору. 

8. 3. Провайдер навчання зобов’язується обробляти персональні дані відповідно до Закону № 101/2000 

Зб. про захист персональних даних, Закону № 127/2005 Зб. про електронні комунікації та Закону № 

480/2004 Зб. про деякі послуги інформаційного суспільства, зі змінами. 

9. Персональні дані Користувача для акредитованих курсів 

 
9. 1. Надсилаючи реєстраційну форму, Користувач надає Виконавцю свої персональні дані, які також 
використовуються для заповнення необхідних форм. Ці дані мають відповідати дійсним документам 
користувача, таким як паспорт або віза. Виконавець має право надавати всі ці надані дані державним 
органам та установам, які обробляють дані форми, щоб можна було перевірити право на можливі 
субсидовані курси, перепідготовку тощо. 
Це перш за все дані: ім’я, прізвище, дата народження, місце проживання, номер паспорта/номер візи 
із зазначенням терміну дії од-до, адреса електронної пошти, номер мобільного телефону або інші дані, 
необхідні для правильного реалізація послуги та виставлення рахунка за послугу. Надсилаючи 
реєстраційну форму або замовлення, користувач підтверджує, що надані ним персональні дані є 
точними та правдивими. 
 
9. 2. Виконавець має право обробляти персональні дані з метою укладання та виконання договору, 
тому надання цих персональних даних є обов’язковим. Відмова від надання персональних даних 
призведе до неукладення договору. Виконавець зобов'язується якомога швидше знищити дані, і дані 
більше не будуть потрібні для контролю відповідних органів, як в електронному, так і в паперовому 
вигляді. 
 
9. 3. Виконавець зобов’язується обробляти персональні дані відповідно до Закону № 101/2000 Зб. про 
захист персональних даних, Закону № 127/2005 Зб. про електронні комунікації та Закону № 480/2004. 
зб. про деякі послуги інформаційного суспільства. 
 

10. Захист прав власності 

10. 1. Провайдер навчання є автором і єдиним власником шаблону, програмного забезпечення та 

самого сервісу. 

10. 2. Користувач зобов'язується, зокрема, що не буде: 

a. знімати аудіо- та відеозаписи, фотографії чи друкувати екрани, копіювати, завантажувати та 

поширювати контент Провайдера навчання чи інших Користувачів без їх письмового дозволу; 
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b. перешкоджати використанню сервісу іншими користувачами та будь-яким чином перешкоджати їм 

користуватися сервісом; 

c. втручатися в безпеку служби; 

d. використовувати служби для розсилки небажаних повідомлень (спаму) і ланцюжкових повідомлень, 

надсилати віруси або будь-які небезпечні або шкідливі програми в систему; 

e. створювати підроблені повідомлення, щоб підробити особу Користувача або спробувати зламати 

облікові записи інших Користувачів. 

10. 3. Користувач зобов'язується публікувати на своєму веб-сайті лише той зміст, який відповідає 

законодавству та не порушує права Провайдера навчання або третіх осіб. 

 

11. Заключні положення 

11. 1. Письмові договірні угоди між Провайдером навчання і Користувачем, що відхиляються від цих 

ТУ (торгові умови), мають пріоритет над відповідними положеннями ТУ.  

11. 2. Якщо цими ТУ або угодою між сторонами договору не передбачено інше, правовідносини, що 

виникають між сторонами договору, регулюються відповідними положеннями Закону № 89/2012 Зб., 

Цивільного кодексу, зі змінами та доповненнями (далі - Цивільний кодекс). 

11. 3. Формулювання цих умов є обов'язковими для сторін договору. 

 

Ці умови видані відповідно до Цивільного кодексу та діють з 01.01.2022. 

 


