VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY
obchodní spole nosti Chefparade s.r.o.
I O: 278 93 057, se sídlem: Jeronýmova 325/7, 130 00 Praha 3 - i kov,
zapsané v obchodním rejst íku vedeném M stským soudem v Praze, oddíl C, vlo ka 124716
1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále také „obchodní podmínky“ nebo „VOP“) upravují práva
a povinnosti smluvních stran p i objednávání a poskytování kurz va ení a dalších akcí
po ádaných obchodní spole ností Chefparade s.r.o. prost ednictvím internetových stránek
www.chefparade.cz a prodej a nákup dárkových poukaz ze stránek www.chefparade.cz
1.2. Provozovatelem internetových stránek a poskytovatelem slu eb je spole nost
Chefparade s.r.o.
I O: 278 93 057, DI : CZ27893057
se sídlem: Jeronýmova 325/7, 130 00 Praha 3 - i kov
zapsaná v obchodním rejst íku vedeném M stským soudem v Praze, oddíl C, vlo ka 124716.
tel.: + 420 730 155 087
e-mail: info@chefparade.cz
(dále jen jako „Provozovatel“ nebo „Chefparade“)
provozovny:
Husitská 56, 130 00 Praha 3 - i kov
Bubenské náb e í 306/13, 170 00 Praha 7 - Holešovice, budova . 36
1.3. Pro ú ely t chto obchodních podmínek platí následující zkratky:
„Zákazníkem“ se rozumí fyzická nebo právnická osoba, která uzavírá smlouvu s
Provozovatelem nebo s ním jinak jedná, mimo rámec své podnikatelské innosti nebo mimo
rámec samostatného výkonu svého povolání.
„Webovými stránkami“ se rozumí internetový portál provozovaný Chefparade na internetové
adrese http://www.chefparade.cz.
„Kurzem“ se rozumí kurz, akce i jednotlivá slu ba objednaná Zákazníkem.
„Občanským zákoníkem“ se rozumí zákon . 89/2012 Sb., ob anský zákoník, ve zn ní
pozd jších p edpis .
„Poukazem“ se rozumí poukaz zakoupený Zákazníkem za ú elem úhrady ceny za poskytnutí
budoucího kurzu.
„Účastníkem kurzu“ se rozumí fyzická osoba, která se osobn ú astní kurzu. Ú astníkem kurzu
m e být osoba odlišná od Zákazníka.
1.4. Obchodní podmínky jsou nedílnou sou ástí smlouvy uzav ené mezi Provozovatelem a
Zákazníkem.
1.5. Veškeré smluvní vztahy mezi Zákazníkem, Ú astníkem kurzu a Provozovatelem se ídí právem
eské republiky.
1.6. Zákazník má mo nost seznámit se se zn ním obchodních podmínek s dostate ným p edstihem.
Odesláním objednávky/ú astí na Kurzu Zákazník/Ú astník kurzu stvrzuje, e se seznámil s t mito
obchodními podmínkami a e s nimi souhlasí v plném rozsahu.
1.7. Provozovatel má právo kdykoliv m nit zn ní VOP. VOP jsou ú inná v dy ode dne jejich zve ejn ní.
Práva a povinnosti Provozovatele a Zákazníka vzniklá p ede dnem nabytí ú innosti nových VOP
nejsou zm nou dot ena.
2. NABÍDKA, CENA, OBJEDNÁVKA, UZAVŘENÍ SMLOUVY
2.1. Nabídka, cena
2.1.1. Nabídkou se má na mysli nabídka Kurz a Poukaz , které Provozovatel nabízí prost ednictvím
Webových stránek.
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2.1.2. Nabídka je pouze informativního charakteru a Provozovatel není povinen uzav ít smlouvu ohledn
t chto Kurz a Poukaz .
2.1.3. Kurzy a Poukazy nakupuje Zákazník za cenu platnou v dob dokon ení objednávky. Ceny jsou
uvedeny v etn DPH, která je platná v okam iku odeslání objednávky. V p ípad zm ny DPH po
ukon ení objednávky je Zákazník, s p ihlédnutím ke zvolenému druhu platby, povinen uhradit
nedoplatek kupní ceny, pop . Provozovatel neprodlen zašle Zákazníkovi e-mailem zprávu s
výzvou o sd lení, kam je Zákazníkovi mo né uhradit p eplatek kupní ceny.
2.1.4. P ípadné doplatky za balné, dopravu a další související náklady jsou uvedeny v kone ném
souhrnu objednávky.
2.1.5. Veškeré zm ny nabídky a zm ny cen jsou vyhrazeny. Nabídka (v etn ak ních nabídek, výprodeje
apod.) platí do odvolání i ukon ení akce, p i em po et ak ních kus je v dy v nabídce uveden,
p ípadn je ur ena doba, po kterou nabídka platí.
2.2. Objednávka, uzavření smlouvy
2.2.1. Objednávku m e Zákazník vytvo it prost ednictvím Webových stránek.
2.2.2. Zákazník objednává produkty tak, e vybrané Kurzy/Poukazy v etn jejich po tu ozna í v
objednávkovém formulá i, který vyplní. Objednávkový formulá obsahuje zejména údaje:
- Po et objednávaných Kurz /Poukaz
- Kontaktní údaje Zákazníka
- Zp sob úhrady
- Po adovaný zp sob doru ení objednávaných Poukaz
2.2.3. Zákazník je povinen uvád t pravdivé údaje. Odesláním objednávky Zákazník souhlasí se
správností zadaných údaj . Odesláním objednávky Zákazník v i Provozovateli prohlašuje a
zaru uje, e je svéprávný. Objednávku odešle Zákazník kliknutím na tla ítko „objednat“. P ed
odesláním Objednávky má Zákazník mo nost kontrolovat a m nit veškeré údaje podle l. 2.2.2.
obchodních podmínek (dále jen jako „Objednávka“).
2.2.4. Odesláním Objednávky dojde k závaznému návrhu Provozovateli na uzav ení smlouvy.
2.2.5. Provozovatel potvrdí p ijetí návrhu emailem na elektronickou adresu, kterou Zákazník uvedl v
Objednávce (dále jen jako „elektronická adresa Zákazníka“). Sou ástí oznámení o p ijetí
Objednávky jsou i obchodní podmínky v elektronické podob .
2.2.6. K uzav ení smlouvy dochází doru ením p ijetí Objednávky, které Provozovatel zašle emailem na
elektronickou adresu Zákazníka.
2.2.7. Provozovatel je oprávn n kdykoliv po ádat Zákazníka o op tovné potvrzení Objednávky.
2.2.8. Náklady vzniklé Zákazníkovi p i pou ití komunika ních prost edk na dálku v souvislosti s
uzav ením smlouvy (nap . náklady na internetové p ipojení i náklady telefonické komunikace s
Provozovatelem zahájené Zákazníkem) hradí Zákazník sám.
2.2.9. Smlouvu lze uzav ít té osobn na pobo ce Chefparade. V takovém p ípad se nepou ijí
ustanovení l. 3.7. obchodních podmínek. Ostatní ustanovení obchodních podmínek se u ijí
p im en .
3. OBECNÉ PODMÍNKY
3.1. Dodání a platba
3.1.1. Chefparade eviduje došlé platby a není tedy nutné se p ed zahájením Kurzu prokazovat
potvrzením o úhrad ceny kurzu. Pokud je Kurz hrazen Poukazem, je Ú astník povinen ho p ed
za átkem Kurzu odevzdat lektorovi.
3.1.2. Na zp sob platby za poskytnutí kurzu se u ije ást 3.2.5. t chto obchodních podmínek.
3.1.3. V základní cen za poskytnutí Kurzu není zahrnuta konzumace nápoj v pr b hu Kurzu. Mo nost
konzumace nápoj v pr b hu kurzu si m e Zákazník objednat jako dopl kovou slu bu p i
Objednávce Kurzu, p ípadn doplatit p ímo na míst p i ú asti na Kurzu.
3.1.4. Cenu za poskytnutí Kurzu je mo né té uhradit prost ednictvím Poukazu.
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3.2. Platební podmínky Kurzů
3.2.1. Základním zp sobem provedení platby je bezhotovostní platba, nebo platba v hotovosti nejpozd ji
5 dní p ed uskute n ním Kurzu. Další zp soby plateb jsou uvedeny ní e.
3.2.2. Všechny ceny jsou kone né, uvád ny v etn DPH p ípadn dalších poplatk , které je Zákazník
povinen zaplatit.
3.2.3. Zákazník souhlasí s tím, e doklad o zaplacení mu po uhrazení celé ástky m e Provozovatel
zaslat e-mailem.
3.2.4. Veškeré zm ny dodacích podmínek a zm ny cen zve ejn ných na webových stránkách jsou
vyhrazeny. Cena je platná v dob zaslání Objednávky ze strany Zákazníka.
3.2.5. Zp soby plateb za Kurzy a Poukazy jsou tyto:
- Platba v hotovosti – do p ti dn od objednávky Kurzu nebo Poukazu
- Platba on-line prost ednictvím platební karty – p es zabezpe ený systém Go Pay
- Platba p evodem
- Okam itý bankovní p evod
- Poukazem (pouze u Kurz )
- Platba prost ednictvím vybraných benefitních spole ností
3.2.6. Platební údaje, dle zvoleného zp sobu platby, jsou Zákazníkovi zasílány emailem na
elektronickou adresu Zákazníka.
3.2.7. Pokud Zákazník zvolí zp sob platby bankovním p evodem, uhradí cenu p ed vy ízením
objednávky na bankovní ú et Provozovatele s uvedením jména, p íjmení, data a názvu Kurzu do
poznámky pro p íjemce. Cena se pova uje za uhrazenou dnem, kdy byla ástka p ipsána na ú et
Provozovatele.
3.2.8. Zákazník je povinen uhradit cenu za poskytnutí kurzu p ed jeho zapo etím. V opa ném p ípad
není oprávn n se kurzu zú astnit
3.3. Dodací podmínky
3.3.1. V p ípad koup Poukazu, je tento dodáván v co nejkratší dob , obvykle do 3 pracovních dn , po
úhrad kupní ceny.
3.3.2. Poukaz je dodáván emailem, po domluv s Provozovatelem m e být sjednán osobní odb r v
provozovn Provozovatele i dodání poštou nebo prost ednictvím sjednané p epravní spole nosti.
3.4. Práva a povinnosti smluvních stran
3.4.1. P edm tem smluvního vztahu je závazek Provozovatele zajistit dodání slu eb (Kurz ) popsaných
ve smlouv (tedy Objednávce a jejím potvrzení) a závazek Zákazníka zaplatit za poskytnutí t chto
slu eb sjednanou cenu a slu by za stanovených podmínek vyu ít. Smluvní vztah vzniká mezi
Zákazníkem a Provozovatelem doru ením potvrzení Objednávky ze strany Provozovatele
Zákazníkovi (tj. okam ikem uzav ení smlouvy).
3.4.2. Kurzu je oprávn n se ú astnit Zákazník nebo jím ozna ený Ú astník kurzu. Kde se v tomto lánku
hovo í o Ú astníkovi kurzu, má se tím na mysli té Zákazník ú astnící se osobn Kurzu.
3.4.3. V pr b hu konání Kurzu jsou Ú astníci povinni dodr ovat provozní a sanita ní ád, bezpe nostní
ád, pokyny lektora Chefparade a nejsou oprávn ni vzdalovat se z prostor ur ených ke konání
Kurzu bez v domí lektora Chefparade nebo jeho zástupce.
3.4.4. Lektor Chefparade nebo jeho zástupce na za átku Kurzu stru n ústn pou í Ú astníky kurzu o
základních pravidlech bezpe nosti práce s p ístroji a nástroji pou ívanými v pr b hu konání Kurzu
Plné zn ní provozního ádu a bezpe nostního ádu je Ú astník m kurzu k dispozici na provozovn .
P i manipulaci s p ístroji a nástroji jsou Ú astníci kurzu povinni dbát zvlášt na bezpe nost a
ochranu zdraví nejen své ale i ostatních Ú astník kurzu.
3.4.5. Chefparade, lektor Chefparade nebo jeho zástupce jsou oprávn ni vylou it z ú asti na Kurzu ty
Ú astníky kurzu, kte í opakovan i hrub porušují provozní a bezpe nostní ád, pokyny lektora
Chefparade, dobré mravy i omezují ostatní Ú astníky kurzu. V takovém p ípad nemá Zákazník
nárok na vrácení i slevu z ceny Kurzu
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3.4.6. Ú astníci kurzu jsou povinni na po átku Kurzu informovat lektora Chefparade o potravinových
alergiích, p ípadn dalších onemocn ních, kterými trpí a které je t eba zohlednit v pr b hu Kurzu.
3.4.7. Ú astník kurzu se nem e Kurzu zú astnit v p ípad , e jeví p íznaky akutního pr jmového i
hnisavého onemocn ní nebo pokud mu byla na ízena karanténa nebo pokud byl v pr b hu
posledních 14 dní p ed konáním Kurzu ve styku s fyzickou osobou nemocnou infek ním
onemocn ním nebo podez elou z nákazy nebo s na ízeným karanténním opat ením.
3.5. Zrušení a změna Kurzu
3.5.1. Chefparade si vyhrazuje právo zrušit konání Kurzu, a to v t chto p ípadech:
a) nejpozd ji 2 dny p ed konáním Kurzu není Kurz obsazen minimálním po tem Ú astník kurzu,
p i em minimální po et Ú astník kurzu je 5 osob, není-li uvedeno jinak;
b) lektor Chefparade nebude schopen z d vodu pracovní neschopnosti i jiné záva né p eká ky
zajistit vedení Kurzu;
c) konání Kurzu bude bránit jiná záva ná p eká ka (nap . havárie v provozovn Chefparade,
nedostatek speciálních surovin pot ebných pro daný Kurz atd.).
3.5.2. V p ípad , e Chefparade zruší konání Kurzu, zavazuje se tuto skute nost bez zbyte ného odkladu
oznámit Zákazníkovi, a to e-mailem, nebo telefonicky tak, aby byl Zákazník a/nebo Ú astník kurzu
co nejd íve informován.
3.5.3. V p ípad zrušení konání Kurzu je Chefparade povinna umo nit Zákazníkovi, p ípadn Ú astníkovi
kurzu ú ast na jiném kurzu Chefparade. V p ípad , e Zákazník ú ast na konání jiného kurzu
odmítl a Chefparade k tomu vyzve, je Chefparade povinna Zákazníkovi vrátit platbu za Kurz do
14 pracovních dn .
3.5.4. Chefparade je oprávn na ke zm n lektora a zm n mén ne 50 % obsahu Kurzu bez p edchozího
upozorn ní, a to z vá ných d vod , mezi které pat í zejména d vody uvedené v l. 3.5.1.
obchodních podmínek.
3.5.5. Zm ny Kurzu dle tohoto lánku obchodních podmínek nejsou d vodem pro uplatn ní reklamace.
3.6. Zrušení účasti na Kurzu ze strany Zákazníka
3.6.1. V p ípad , e Zákazník nem e absolvovat Kurz, je povinen tuto skute nost neprodlen oznámit
Chefparade.
- Je-li oznámení o zrušení ú asti na Kurzu doru eno Chefparade více ne 72 hodin p ed
za átkem Kurzu, bude Zákazníkovi umo n na ú ast na jiném Kurzu, který se bude konat
v nejbli ších šesti m sících ode dne doru ení oznámení o zrušení ú asti na p vodním Kurzu.
Tuto mo nost je Zákazník oprávn n vyu ít pouze jednou. Zákazník je povinen oznámit sv j
zám r vyu ít mo nost ú asti na jiném Kurzu v co nejkratší dob , nejpozd ji do 10 dn ode dne
doru ení oznámení o zrušení ú asti na Kurzu. Pokud Zákazník mo nosti ú asti na jiném Kurzu
nevyu ije, je Chefparade povinna vrátit Zákazníkovi cenu Kurzu do 30 dn ode dne doru ení
oznámení o zrušení ú asti na Kurzu, a to p evodem na bankovní ú et Zákazníka, jeho íslo
Zákazník uvede, i jiným dohodnutým zp sobem.
- Je-li oznámení o zrušení ú asti na Kurzu doru eno Chefparade mén ne 72 hodin p ed
za átkem Kurzu, je Chefparade povinna vrátit Zákazníkovi pouze 50 % ceny Kurzu.
- V p ípad , e oznámení o zrušení ú asti na Kurzu je Chefparade oznámeno mén ne 24 hodin
p ed za átkem Kurzu, není Zákazník oprávn n k vrácení jakékoliv ásti ceny Kurzu.
3.6.2. V p ípad , e se Zákazník na Kurz nedostaví, nemá nárok na vrácení pen z ani na vým nu
neabsolvovaného Kurzu za jiný.
3.6.3. V p ípad , e byl kurz hrazen prost ednictvím Poukazu a Zákazník oznámí zrušení ú asti na Kurzu
více ne 72 hodin p ed za átkem Kurzu, bude Zákazníkovi umo n na ú ast na jiném Kurzu v dob
trvání platnosti Poukazu. Jinak Poukaz propadá.
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3.7. Odstoupení od smlouvy ze strany Zákazníka
3.7.1. Zákazník není oprávn n odstoupit od objednávky Kurzu v souladu s § 1837 písm. j) Ob anského
zákoníku.
3.7.2. V p ípad , e je kupní smlouva na Poukaz uzav ena pomocí prost edk komunikace na dálku
(prost ednictvím Webových stránek), je Zákazník oprávn n v souladu s §1829 a násl. Ob anského
zákoníku, odstoupit od této smlouvy bez udání d vod ve lh t 14 dn ode dne dodání Poukazu.
Lh ta se má za zachovanou v p ípad , e Zákazník v jejím pr b hu zašle Provozovateli oznámení,
e od smlouvy odstupuje. Odstoupením od kupní smlouvy se smlouva ruší od po átku.
3.7.3. Právo uvedené v p edchozím odstavci zaniká, byl-li Poukaz v zákonné lh t pro odstoupení ji
uplatn n na úhradu ceny za poskytnutí Kurzu.
3.7.4. Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy m e Zákazník zaslat na e-mailovou adresu
rezervace@chefparade.cz.
3.7.5. Zákazník m e pro odstoupení od kupní smlouvy vyu ít vzorový formulá oznámení o odstoupení
od koup dárkového poukazu, který je nedílnou p ílohou t chto obchodních podmínek.
3.7.6. Poukaz není povinen Zákazník vracet zp t Chefparade, jeho íslo bude deaktivováno.
3.7.7. Zaplacené finan ní prost edky je Chefparade povinna vrátit Zákazníkovi nejpozd ji do 14 dn ode
dne doru ení oznámení o odstoupení od kupní smlouvy.
3.7.8. Odstoupit od kupní smlouvy podle l. 3.7.2. obchodních podmínek je Zákazník oprávn n pouze v
p ípad koup Poukazu.
3.8. Odstoupení od smlouvy ze strany Chefparade
3.8.1. Chefparade je oprávn na odstoupit od smlouvy uzav ené se Zákazníkem v p ípad zjevné chyby v
cen Poukazu i Kurzu (tj. ceny zjevn jiné ne je cena pro tento typ obvyklá), pokud nebude z
dané nabídky zcela jasn vyplývat, e se jedná o slevu nebo mimo ádnou akci.
3.8.2. V p ípad nemo nosti spln ní potvrzené Objednávky ze strany Provozovatele je Provozovatel od
uzav ené smlouvy oprávn n odstoupit.
3.8.3. V p ípad odstoupení od smlouvy Provozovatelem je Provozovatel povinen neprodlen Zákazníka
o této skute nosti informovat na elektronickou adresu Zákazníka. Dále je Provozovatel povinen
vrátit Zákazníkovi uhrazenou cenu Kurzu nebo Poukazu.
3.9. Odpovědnost za škodu
3.9.1. Ú astníci kurzu jsou povinni odkládat své v ci na míst k tomu v provozovn ur eném (v šák).
Chefparade neodpovídá za ztrátu nebo poškození v cí, jejich hodnota je v z ejmém nepom ru s
hodnotou v cí, které má pr m rný spot ebitel b n u sebe nebo p i sob . V ostatních p ípadech
neodpovídá Chefparade za škodu zp sobenou na vnesených v cech. Ustanovení § 2945
Ob anského zákoníku tím není dot eno.
3.9.2. Zákazník/Ú astník kurzu odpovídá za škodu zp sobenou Chefparade, jako i za škodu
zp sobenou jiným Ú astník m kurzu.
4. POUKAZY
4.1. Využití Poukazu
4.1.1. Dr itel Poukazu je povinen hodnotu Poukazu vy erpat uhrazením ceny Kurzu. erpání Poukazu na
jiné slu by Chefparade se nep ipouští.
4.1.2. Dr itel Poukazu nemá nárok na vým nu Poukazu za peníze.
4.1.3. Dr itel Poukazu je povinen uplatnit Poukaz v dob platnosti Poukazu. Po skon ení platnosti nemá
dr itel tohoto Poukazu ani Zákazník nárok na vrácení pen z ani na erpání jakékoliv slu by
Chefparade.
4.2. Platnost Poukazu a její prodloužení
4.2.1. Platnost Poukazu je na n m vyzna ena.
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4.2.2. Chefparade je oprávn na na základ ádosti Zákazníka prodlou it platnost Poukazu o šest m síc ,
maximáln však jednou. Za prodlou ení platnosti Poukazu je Chefparade oprávn na po adovat
jednorázovou platbu ve výši 500,- K .
4.2.3. ádost o prodlou ení platnosti Poukazu je Zákazník povinen doru it Chefparade e-mailem na
adresu rezervace@chefparade.cz, a to ješt p ed vypršením platnosti Poukazu.
4.2.4. U Poukaz s propadlou platností ji není mo né tuto platnost prodlou it.
5. REKLAMACE KURZU
5.1. V p ípad , e podmínky Kurzu neodpovídaly sjednaným podmínkám je Zákazník oprávn n uplatnit
práva z vadného pln ní. Chefparade neodpovídá za výsledek Kurzu.
5.2. Práva a povinnosti smluvních stran ohledn práv z vadného pln ní se ídí p íslušnými
ustanoveními obecn závazných p edpis .
5.3. Práva z vadného pln ní uplat uje Zákazník u Provozovatele na e-mailové adrese
rezervace@chefparade.cz i na adrese jeho provozovny nebo sídla. Za okam ik uplatn ní
reklamace se pova uje okam ik, kdy Provozovatel obdr el od Zákazníka oznámení o uplatn ní
práv z vadného pln ní.
5.4. Zákazník je povinen uplatnit práva z vadného pln ní bez prodlení, nejpozd ji do 6 m síc ode dne
konání Kurzu.
5.5. P i uplatn ní práva z vadného pln ní je Zákazník povinen prokázat uzav ení smlouvy.
5.6. Reklamace v etn odstran ní vady bude Provozovatelem vy ízena bez zbyte ného odkladu,
nejpozd ji do 30 dn ode dne uplatn ní reklamace, pokud se Provozovatel se Zákazníkem
nedohodne na delší lh t .
5.7. Vada je Provozovatelem odstran na zejména umo n ním bezplatné ú asti Zákazníka na jiném
Kurzu, p ípadn poskytnutím slevy z ceny Kurzu i úplným vrácením ceny Kurzu.
6.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

6.1. Nakládání s osobními údaji Zákazníka podléhá úprav zákona . 101/2000 Sb., o ochran
osobních údaj a o zm n n kterých zákon , ve zn ní pozd jších novelizací
6.2. Provozovatel zpracovává osobní údaje Zákazníka, jimi se rozumí jméno a p íjmení, adresa
bydlišt , adresa elektronické pošty a telefonní íslo, a to pro ú ely realizace práv a povinností ze
smlouvy.
6.3. Zákazník souhlasí se zpracováním osobních údaj v rozsahu jméno, p íjmení a e-mail
Provozovatelem také pro ú ely zasílání informací a obchodních sd lení Zákazníkovi. Zákazník
ud luje souhlas se zpracováním osobních údaj zaškrtnutím mo nosti „souhlasím se zpracováním
osobních údaj “. Souhlas se zpracováním osobních údaj Zákazník ud luje dobrovoln a m e jej
kdykoli bezplatn pomocí odkazu uvedeného na konci obchodního sd lení odvolat. Souhlas se
zpracováním osobních údaj v celém rozsahu dle tohoto lánku není podmínkou, která by sama o
sob znemo ovala uzav ení smlouvy.
6.4. Zákazník bere na v domí, e je povinen uvád t své osobní údaje pravdiv a e je povinen bez
zbyte ného odkladu informovat Provozovatele o zm n svých osobních údaj
6.5. Zákazník bere na v domí, e zpracováním osobních údaj m e Provozovatel pov it t etí osobu,
jako to zpracovatele.
6.6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytn nutnou k jejich ú elu, p ípadn do odvolání
souhlasu Zákazníka s jejich zpracováním. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické
podob automatizovaným zp sobem.
6.7. Pokud by se Zákazník domníval, e Provozovatel nebo zpracovatel provádí zpracování jeho
osobních údaj takovým zp sobem, který je v rozporu s ochranou soukromého a osobního ivota
Zákazníka nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nep esné s ohledem na ú el
jejich zpracování, m e:
- po ádat Provozovatele nebo zpracovatele o vysv tlení;
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- po adovat, aby Provozovatel nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.
6.8. Po ádá-li Zákazník o informaci o zpracování svých osobních údaj , je mu Provozovatel povinen
tuto informaci p edat. Provozovatel má právo za poskytnutí informace podle p edchozí v ty
po adovat p im enou úhradu nep evyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
6.9. Zákazník souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbo ím, slu bami nebo podnikem
Provozovatele na elektronickou adresu Zákazníka a dále souhlasí se zasíláním obchodních
sd lení Provozovatelem na elektronickou adresu Zákazníka.
6.10. Zákazník souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho po íta . ádná z cookie pou itá na Webových
stránkách nesbírá a neobsahuje informace, je mají povahu osobních údaj Zákazníka a
neumo uje tedy jakkoliv identifikovat konkrétní osobu. Prost ednictvím internetového prohlí e e.
Zákazník m e jednotlivé cookie ru n mazat, blokovat i zcela zakázat jejich pou ití, lze je také
blokovat nebo povolit jen pro jednotlivé internetové stránky. Kupující má tedy kdykoli mo nost
zakázat zpracovávání cookies pro stránky Webové stránky.
7.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

7.1. Provozovatel je oprávn n k provozování výše uvedených kurz a akcí na základ ivnostenského
oprávn ní. ivnostenskou kontrolu provádí v rámci své p sobnosti p íslušný ivnostenský ú ad.
7.2. Zákazník m e Provozovateli zasílat své stí nosti i podn ty na email: info@chefparade.cz
Informaci o vy ízení stí nosti Zákazníka zašle Provozovatel na elektronickou adresu Zákazníka.
Dozor nad oblastí ochrany osobních údaj vykonává Ú ad pro ochranu osobních údaj . eská
obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodr ováním zákona
. 634/1992 Sb., o ochran spot ebitele, ve zn ní pozd jších p edpis .
7.3. V p ípad vzniku spot ebitelského sporu mezi Provozovatelem a Zákazníkem, který se nepoda í
vy ešit vzájemnou dohodou, m e Zákazník podat návrh na mimosoudní ešení takového sporu
ur enému subjektu mimosoudního ešení spot ebitelských spor , kterým je:
Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát - oddělení ADR
Št pánská 15
120 00 Praha 2
Email: adr@coi.cz
Webové stránky: https://adr.coi.cz/cs
Spot ebitel m e vyu ít rovn platformu pro ešení spor online, která je z ízena Evropskou komisí
na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/
7.4. Provozovatel není ve vztahu k Zákazníkovi vázán ádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení
§ 1826 odst. 1 písm. e) Ob anského zákoníku.
7.5. Jazykem kupní smlouvy je pouze eský jazyk. eský jazyk je také jazykem komunikace mezi
Provozovatelem a Zákazníkem.
7.6. Pro p ípad, e by n které z ustanovení VOP bylo z jakéhokoliv d vodu neplatné, nezp sobuje
neplatnost takového ustanovení neplatnost celých VOP nebo smlouvy.
7.7. Prodávající i Kupující souhlasí s tím, e obsahuje-li vztah zalo ený smlouvou zahrani ní prvek,
bude se ídit eským právem s vylou ením kolizních norem a dále se vylu uje pou ití Úmluvy OSN
o smlouvách o mezinárodní koupi zbo í. Tím nejsou dot ena práva spot ebitele vyplývající z
obecn závazných právních p edpis .
7.8. Provozovatel si vyhrazuje právo Zákazníka telefonicky kontaktovat pro ov ení nebo up esn ní
Objednávky, pokud nap . jde o vyšší hodnotu objednávky, pro dopln ní chyb jících i nep esných
údaj apod.
7.9. Místem pln ní ze všech smluvních vztah je provozovna Provozovatele na adrese Husitská 56,
130 00 Praha 3 – i kov nebo provozovna Provozovatele na adrese Bubenské náb e í 306/13, 170
00 Praha 7 - Holešovice, budova . 36.
7.10. Nedílnou p ílohou t chto obchodních podmínek je vzorový formulá oznámení o odstoupení od
koup
dárkového
poukazu.
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P íloha VOP: Vzorový formulá pro odstoupení od smlouvy

OZNÁMENÍ O ODSTOUPENÍ OD KOUPĚ DÁRKOVÉHO POUKAZU
(vypl te tento formulá a pošlete jej zp t pouze v p ípad , e chcete odstoupit od koup poukazu)
Název prodávajícího:
Sídlo prodávajícího:
I O prodávajícího:
E-mailová adresa prodávajícího:
Telefon prodávajícího:

Chefparade s.r.o.
Jeronýmova 325/7, Praha 3 – i kov, PS 130 00
278 93 057
rezervace@chefparade.cz
730 155 087

Oznamuji, e tímto v zákonné lh t 14 dní odstupuji od kupní smlouvy o nákupu dárkového poukazu:
Poukaz íslo: ...............................................................................................................................................
(*) íslo da ového dokladu: ..........................................................................................................................
Datum obdr ení poukazu: ............................................................................................................................
íslo bankovního ú tu, kam má být kupní cena vrácena bezhotovostním p evodem: ..................................
.....................................................................................................................................................................
Jméno a p íjmení zákazníka: .......................................................................................................................
Adresa zákazníka: .......................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
(*) Elektronická adresa zákazníka: ..............................................................................................................
D vod odstoupení od smlouvy (nepovinná polo ka): ....................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
(*) Jedná se o nepovinný údaj, jeho uvedení však urychlí vy ízení Vašeho po adavku.	
  

Datum: ............................
……………………………………….……………..
Podpis zákazníka
(v p ípad odeslání v tišt né podob )
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