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PRAVIDLÁ PROPAGAČNEJ AKCIE “BLACK WEEK 2022” 

§ 1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA 

 

1. Tieto pravidlá [ďalej len "pravidlá"] vymedzujú pravidlá propagačnej akcie pod názvom "Black Week 2022" a sú 

dostupné na www.sdacademy.sk vo formáte, ktorý umožňuje ich opätovné vytvorenie v rámci bežnej činnosti [ďalej len 

"propagačná akcia"]. 

2. Organizátorom Propagácie je SDA Slovensko s.r.o. právnická osoba riadne založená a pôsobiaca podľa 

slovenského práva, so sídlom v Bratislave, na adrese: Lermontovova 3, 811 05 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 

(Slovensko), zapísaná v obchodnom registri Slovenskej republiky pod číslom 54 088 305 [ďalej len: SDA alebo Organizátor]. 

 

§ 2. ÚČASTNÍCI AKCIE 

 

1. Účastníkmi akcie môžu byť len fyzické osoby plne spôsobilé na právne úkony, vrátane fyzických osôb 

podnikajúcich, ktoré v období od 10. novembra 2022 do 27. novembra 2022 do 23:59 hod. uzatvoria s Organizátorom Zmluvu 

o poskytovaní vzdelávacích služieb, ktorá sa bude týkať jednej z nasledujúcich technológií: Python alebo Data Science v 

rámci balíka "Kariéra v IT" alebo "Kariéra v IT PRO", alebo "Garancia práce" [ďalej len: Účastník alebo Objednávateľ]. 

2. Akcia nezahŕňa iné školenia ako tie, ktoré sú uvedené v ods. 1 vyššie. Akcia sa tiež nevzťahuje na dohody o 

poskytnutí ISA alebo zmluvy o poskytnutí vzdelávacích služieb "Štart v Pythone". 

3. Uzatvorením zmluvy uvedenej v ods. 1 vyššie za podmienok tejto propagačnej akcie, zákazník vyhlasuje, že: 

a. je fyzickou osobou s plnou spôsobilosťou na právne úkony; 

b. sa oboznámil s obsahom týchto Pravidiel, súhlasí s nimi a prijíma ich podmienky; 

c. sa zaväzuje dodržiavať ustanovenia týchto Pravidiel; 

d. súhlasí so spracovaním osobných údajov na účely súvisiace s účasťou na Akcii za podmienok uvedených v týchto 

Pravidlách. 

 

§ 3. PRAVIDLÁ AKCIE 

 

1. Akcia spočíva v poskytnutí zľavy Zákazníkom na službu školenia vo výške až 40 % z bežnej ceny služby (v závislosti 

od technológie a balíka, ktorý si Zákazník zvolil) [ďalej len: Zľava] a umožnenie prvým 50 Účastníkom Akcie bezplatne 

absolvovať druhé, doplnkové školenie v technológii: software tester alebo UX / UI Design v balíku "Znalostný" [ďalej len: 

Druhé školenie] v termíne a za podmienok uvedených v týchto Pravidlách. 

2. Usporiadateľ umožní prvým 50 Účastníkom akcie uskutočniť Druhé školenie za podmienok uvedených v tomto 

bode za cenu uvedenú v Zmluve o poskytnutí vzdelávacích služieb uzatvorenej za podmienok uvedených v § 2 ods. 1 tohto 

predpisu. Záleží na poradí prihlášok. Najneskôr v čase uzatvorenia zmluvy uvedenej v § 2 ods. 1 Pravidiel, Organizátor 

oznámi Účastníkovi, či bol zoznam osôb, ktoré môžu mať právo viesť Druhé školenie, uzavretý. 

3. Zhromaždením plného počtu osôb oprávnených zúčastniť sa Druhého školenia sa Akcia v rozsahu poskytnutia 

Zľavy Účastníkom nekončí. 

4. Výber technológie, v ktorej sa bude realizovať Druhé školenie, sa uskutočňuje len z nasledujúcich technológií: 

Software tester alebo UX / UI dizajn a uskutočňuje sa v čase uzatvorenia Zmluvy o poskytnutí vzdelávacích služieb uvedenej v 

§ 2 ods. 1 Pravidiel [ďalej len "Dohoda"]. Po uzavretí Dohody Účastník nemôže zmeniť technológiu, v ktorej sa má druhé 

školenie uskutočniť. 

5. S prihliadnutím na ustanovenia ods. 8 nižšie, druhé školenie môže Účastník vykonať po školení vyplývajúcom z 

uzatvorenej Dohody [ďalej len: Prvé školenie] a po splnení týchto podmienok: 

a. zaplatenie plnej ceny za Prvé školenie vo výške uvedenej v Zmluve a 

b. zaslanie vyhlásenia Účastníka, že chce začať Druhé školenie do 90 dní odo dňa doručenia potvrdenia o absolvovaní Prvého 

školenia na e-mailovú adresu: info@sdacademy.sk a 

c. uzavretie dohody medzi Organizátorom a Účastníkom o poskytnutí Druhého školenia do 7 dní odo dňa oznámenia 

Účastníka o jeho vôli zúčastniť sa Druhého školenia. 

6. Ak Účastník nesplní aspoň jednu z podmienok uvedených v ust. 5 vyššie, právo na účasť na Druhom školení zaniká. 



7. Po oznámení vôle Účastníka zúčastniť sa Druhého školenia dostane Účastník od Organizátora informácie o začatí 

školení v technológii, ktorú si Účastník zvolil. Účastník je povinný vybrať si jeden z termínov určených Organizátorom na 

realizáciu školenia. Zmena termínu konania Druhého školenia alebo výber inej skupiny školení, ako je uvedená 

Organizátorom, nie je možná. Ak si Účastník nevyberie jeden z termínov uvedených Organizátorom alebo neuzavrie zmluvu 

medzi s Organizátorom na realizáciu tohto školenia, právo Účastníka zúčastniť sa Druhého školenia zaniká. 

8. V prípade neochoty Účastníka realizovať Prvé školenie v plnom rozsahu alebo v prípade uzavretia Zmluvy má 

Účastník právo uskutočniť Druhé školenie, avšak 

a. ak Účastník prejaví vôľu absolvovať Druhé školenie, nie je oslobodený od povinnosti uhradiť Prvé školenie v plnej výške 

uvedenej v Dohode; 

b. Účastník je povinný prejaviť vôľu uskutočniť Druhé školenie najneskôr pri informovaní Organizátora (podaní 

vyhlásenia) o neochote Účastníka uskutočniť Prvé školenie alebo súčasne s podaním vyhlásenia o ukončení Zmluvy; 

c. realizácia Druhého školenia sa uskutoční na základe zmluvy o poskytnutí služby Druhého školenia uzatvorenej medzi 

Organizátorom a Účastníkom po tom, ako Účastník prejaví vôľu zúčastniť sa Druhého školenia; 

d. uzavretie zmluvy o poskytnutí služby Druhého školenia sa uskutoční do 7 dní odo dňa oznámenia vôle Účastníka zúčastniť 

sa na Druhom školení za predpokladu, že Účastník uhradí plnú cenu za Prvé školenie. 

9. Druhé školenie môže Organizátor realizovať len pre Objednávateľa. Týmto sa vylučuje právo vykonať Druhé 

školenie pre inú osobu. 

 

§ 4. VÝPOVEĎ, ODSTÚPENIE OD DOHODY 

 

1. Ak Účastník odstúpi od Dohody o poskytovaní služieb vrátane realizácie Prvého školenia, Zmluva sa považuje za 

neuzatvorenú a Účastník je povinný vyúčtovať časť školenia, ktoré mu bolo poskytnuté za podmienok uvedených v Zmluve, s 

prihliadnutím na obvyklú cenu za školenie - bez zohľadnenia zľavy poskytnutej Účastníkovi, ktorú získal na základe tejto 

Akcie. 

2. V prípade ukončenia Dohody o poskytovaní služieb vrátane realizácie Prvého školenia zo strany Účastníka, ak 

Účastník prejaví vôľu začať Druhé školenie, platia pravidlá uvedené v § 3 ods. 8 vyššie uvedených Pravidiel, ktoré sa 

uplatňujú. Ak však Účastník neprejaví vôľu realizovať Druhé školenie, je Účastník povinný uhradiť vyúčtovanie za časť 

poskytnutého školenia za podmienok uvedených v Dohode, pričom sa zohľadní obvyklá cena za školenie - bez Účastníkovi 

poskytnutej Zľavy, t. j. ak Účastník vypovie Zmluvu pred polovicou školenia, je povinný uhradiť polovicu riadnej ceny za 

školenie (nezníženej o Zľavu poskytnutú Účastníkovi) a po polovici školenia sa Účastník zaväzuje uhradiť Organizátorovi plnú 

riadnu cenu za školenie (nezníženú o Zľavu poskytnutú Účastníkovi). 

 

§ 5. TRVANIE AKCIE  

 

1. Akcia trvá od 10. novembra 2022 do 27. novembra 2022 do 23:59 hod. 

2. O účasti na Akcii rozhoduje poradie prihlášok a dátum podania prihlášky. 

 

§ 6. REKLAMAČNÝ PORIADOK 

 

1. Zákazník je oprávnený podať Organizátorovi reklamáciu, a to najmä v prípade, ak napriek splneniu podmienok 

uvedených v Pravidlách nedostane od Organizátora zľavu uvedenú v § 3 ods. 1 Pravidiel. 

2. Reklamáciu je možné podať do 14 dní odo dňa oznámenia Zákazníkom, a to nasledovne: 

a. písomne na adresu sídla Organizátora alebo 

b. e-mailom na adresu: info@sdacademy.sk. 

3. Sťažnosti budú posúdené do 30 dní odo dňa ich doručenia. 

 

§ 7. SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV 

 

1. Osobné údaje účastníkov Akcie bude Organizátor spracúvať výlučne na účely výkonu činností potrebných na 

riadnu realizáciu Akcie a na uzatvorenie zmlúv o poskytovaní vzdelávacích služieb s Účastníkom. 

2. Správcom osobných údajov Účastníkov Akcie je spoločnosť SDA Slovensko s.r.o., právnická osoba riadne založená 

a pôsobiaca podľa slovenského práva, so sídlom v Bratislave, na adrese Lermontovova 3, 811 05 Bratislava - mestská časť 

Staré Mesto (Slovensko), zapísaná v obchodnom registri Slovenskej republiky pod číslom 54 088 305  



3. Osobné údaje Účastníka v rozsahu: meno, priezvisko, telefónne číslo a e-mailová adresa sú spracúvané na základe 

jeho súhlasu a za účelom uzatvorenia zmluvy s Účastníkom o poskytovaní vzdelávacích služieb, na ktoré sa vzťahuje Akcia, 

za podmienok uvedených v Pravidlách. 

4. Osobné údaje uvedené v bode. 3 vyššie, môžu byť zverené na spracovanie poskytovateľom poštových služieb 

alebo marketingovým agentúram konajúcim v mene Organizátora, a to za účelom vykonania činností potrebných na riadny 

priebeh Súťaže. 

5. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné, je však nevyhnutné na účasť v Akcii. 

6. Účastník Akcie má právo: 

a) získať prístup k svojim údajom a opraviť ich, doplniť, vymazať, obmedziť, sprístupniť, preniesť a namietať proti ich 

spracovaniu; 

b) kedykoľvek odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov, pričom odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť 

spracúvania, ktoré bolo vykonané na základe súhlasu pred jeho odvolaním; 

c) žiadosti Organizátora o vymazanie svojich osobných údajov; 

d) podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorý sa zaoberá ochranou osobných údajov, ak sa zistí, že spracúvanie osobných 

údajov je v rozpore s ustanoveniami všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov z 27. apríla 2016. 

7. Ak chcete zabezpečiť odstránenie, zmenu alebo vzniesť námietku proti spracúvaniu Vašich údajov, pošlite e-mail 

na túto adresu: info@sdacademy.sk. 

8. Osobné údaje účastníkov Akcie bude Organizátor uchovávať len po dobu nevyhnutnú na uzavretie zmluvy s 

účastníkom Akcie o poskytovaní vzdelávacích služieb, na ktoré sa vzťahuje Akcia. 

9. Údaje sú poskytované dobrovoľne a ich poskytnutie je nevyhnutné na pokrytie nákladov Účastníka Akcie. 

10. Vymazaním údajov stráca Používateľ možnosť byť zahrnutý do Akcie. 

11. Osobné údaje poskytnuté Účastníkmi nie sú profilované. 

 

§ 8. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

1. Tieto pravidlá budú k dispozícii k nahliadnutiu počas celého trvania Akcie na internetovej stránke Organizátora 

www.sdacademy.sk. 

2. Akciu nie je možné kombinovať s inými akciami Organizátora. 

3. Pravidlá nadobúdajú účinnosť 10. novembra 2022 a platia do konca Akcie. 

4. Vo veciach neupravených týmito Pravidlami platia ustanovenia občianskeho práva a iné právne predpisy. 

5. Spory súvisiace s Akciou a spory z nej vyplývajúce budú riešené všeobecným súdom príslušným podľa sídla 

Organizátora, ak všeobecne záväzné predpisy neustanovujú inak. 

6. Organizátor nepoužíva alternatívne spôsoby riešenia sporov so spotrebiteľmi, pokiaľ to výslovne nevyžadujú 

platné právne predpisy. Organizátor nie je povinný zúčastniť sa konania o mimosúdnom riešení sporov so spotrebiteľmi. 

Organizátor zároveň informuje, že Európska komisia prevádzkuje platformu určenú na mimosúdne podávanie sťažností a 

nápravu. Platforma je dostupná na tomto odkaze: 

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL. 

7. Organizátor si vyhradzuje právo počas trvania Akcie zmeniť Pravidlá vzťahujúce sa na počet osôb, pre ktoré bude 

Organizátor vykonávať Druhé školenie. Organizátor si tiež vyhradzuje právo predĺžiť trvanie Akcie. Informácie o vykonaných 

zmenách budú bezodkladne zverejnené na internetovej stránke www.sdacademy.sk. 

 

 

 

 

 


