PODMÍNKY KURZU #MyFirstApp
(dále jen “Podmínky”)

#MyFirstApp COURSE TERMS OF
SERVICES
(hereinafter “Terms of Services”)

Kliknutím na tlačítko “SOUHLASÍM” níže
vyjadřujete, že jste si pozorně přečetl/a,
porozuměl/a a souhlasíte s následujícími
podmínkami kurzu #MyFirstApp pořádaném:

By clicking on the button “I AGREE” you
express that you have thoroughly read,
understood and agree with the following
conditions of the #MyFirstApp Course
organized by:

Green Fox Academy CZ s.r.o. (IČO: 075 13
666, DIČ: CZ07513666, se sídlem: Václavské
náměstí 837/11, Nové Město, 110 00 Praha 1,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze, v oddíle C, vložka
302239, zastoupená Barborou Wachtlovou,
prokuristkou společnosti) (dále také jen:
„Instituce”).

Green Fox Academy CZ s.r.o. (company
registration number: 075 13 666, tax id.
number: CZ07513666, seat: Václavské
náměstí 837/11, Nové Město, 110 00 Praha 1,
registered in the Commercial Register
maintained by the Municipal Court in Prague,
section C, insert 302239, represented by
Barbora
Wachtlová,
corporate
agent)
(hereinafter: „Institution”).

1. Instituce Vám zdarma poskytne online kurz
základů programování #MyFirstApp (dále jen
“Kurz”).

1. The Institution shall provide a free online
programming
course
#MyFirstApp
(hereinafter the “Course”) to you.

2. Předpokládaná doba trvání Kurzu je 3
týdny. Kurz se koná ve dnech pondělí až
pátek od 15:00 do 19:00 hodin.

2. Estimated length of the Course is 3 weeks.
The Course takes place Monday to Friday
from 3PM to 7PM.

3. Instituce si vyhrazuje právo jednostranně
změnit nebo měnit časový rozvrh, vzdělávací
témata a učitele (mentora). O možných
změnách Vás Instituce informuje.

3. The Institution reserves the right to
unilaterally amend or change the schedule,
educational themes, and the teachers
(mentors). The Institution shall notify you of
such possible changes.

4. Instituce Vás tímto informuje, že Kurz není
akreditován a není uznán státem.

4. The Institution hereby informs you that the
Course is not accredited and not recognized
by the state.

5. Jazykem Kurzu je angličtina.

5. The language of the Course is English.

6. Ochrana osobních údajů je upravena
nařízením EU č. 2016/679, obecné nařízení o
ochraně osobních údajů (GDPR), a zákonem
č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních
údajů, v platném znění. Informace o
zpracování osobních údajů a o Vašich
právech
souvisejících
se zpracováním
osobních údajů jsou uvedeny v dokumentu
“Zásady ochrany osobních údajů”, který je
dostupný na www.greenfoxacademy.cz.

6. The personal data protection is regulated
by EU Regulation No. 2016/679, the General
Regulation on Personal Data Protection
(GDPR), and Act No. 110/2019 Coll., on the
processing of personal data, as amended.
Information about the processing of personal
data and about your rights related to the
processing of personal data you can find in
the document "Privacy Policy", which is
available at www.greenfoxacademy.cz.

7. Veškerá témata Kurzu, stejně jako všechny
dokumenty nebo jiné materiály (např.
vzdělávací materiály, v písemné formě,
elektronické formě nebo zaznamenané v
jakékoliv jiné formě), informace, data a řešení
týkající se Kurzu jsou know-how a duševním
vlastnictvím Instituce (dále společně jen
"Duševní vlastnictví"). Berete na vědomí, že
Vám nevzniká nárok na užití tohoto
Duševního vlastnictví v jakékoliv formě.

7. The full themes of the Course as well as all
documents
or
other
materials
(e.g.
educational material, in written form,
electronic form or recorded in any other form),
information, data and solution regarding the
Course is the know-how and intellectual
property of the Institution (hereinafter jointly
referred to as „Intellectual Properties”). You
acknowledge that you are not entitled to use
these Intellectual Properties in any form.

8. Autorská práva k softwaru, řešením a
dalšímu vlastnictví, které jste vytvořil/a
společně v průběhu Kurzu, v souvislosti s
Kurzem (dále jen společně označované jako
"Autorská díla"), jsou ve vlastnictví Instituce
jako autora, v opačném případě převádíte
bezplatně veškerá výhradní a neomezená
užívací a majetková práva vyplývající z
Autorského díla na Instituci (dále jen
"Licenční smlouva"). Účinnost Licenční
smlouvy nebude omezena časově, místně,
ani pokud jde o formu nebo rozsah. Na
základě Licenční smlouvy je Instituce
oprávněna převést licenci či umožnit využití
licenčních práv třetím osobám. Na základě
neomezeného rozsahu Licenční smlouvy je
Instituce
oprávněna
měnit,
upravovat,
publikovat v jakémkoli smyslu, rozmnožovat,
prodávat v rámci obchodní činnosti tato
autorská díla, aniž by měla povinnost hradit
Vám jakékoliv poplatky či náklady.

8. The copyrights of softwares, solutions and
other properties created by you jointly during
or in connection with the Course (hereinafter
jointly referred to as „Copyright works”) are
owned by the Institution as initiator, in the
absence of the above you hereby agree to
transfer free of charge all the exclusive and
unlimited exploitation and economic rights to
the Institution (hereinafter “Exploitation
Licence”) over these Copyright works. The
effect of the Exploitation Licence shall not be
restricted in time, territory, method and/or
extent. Under the Exploitation Licence the
Institution shall be entitled to transfer the
licence to or allow the exploitation for any third
person. Due to the unlimited nature of the
Exploitation Licence the Institution shall be
entitled to transform, modify, publish in any
and all manners, multiply, sell in commercial
trade, these Copyright Works without any
obligation to pay any fees or costs to you.

9. Berete na vědomí, že jste povinen/povinna
zachovávat
mlčenlivost
o
všech
skutečnostech týkajících se
Instituce,
souvisejících s Institucí nebo její obchodní
činnosti nebo o skutečnostech, o kterých jste
se dozvěděl/a jakýmkoli způsobem v průběhu
Kurzu nebo v souvislosti s ním včetně avšak
ne výhradně jakékoli skutečnosti přímo nebo
nepřímo získané v průběhu Kurzu, duševním
vlastnictví, obchodním tajemství, obchodním
řešení,
plánovaných
marketingových
aktivitách či kontaktních informací obchodních
partnerů (dále jen “Obchodní informace”),
ledaže by se jednalo o informace oficiálně
určené pro veřejnost nebo obecně známé a
veřejné dostupné, nebo byste měl/a k jejich
zveřejnění
předchozí písemný souhlas

9. You acknowledge that you are obliged to
maintain confidentiality in respect of
all
information concerning the Institution, relating
to the Institution or the Institution's business
activities, or any information that may come to
the your knowledge by any means during the
Course or in relation thereto including but not
limited to any information acquired throughout
duration of the Course directly or indirectly in
relation thereto, information on intellectual
property, trade secrets, business solutions,
planned marketing activities or business
partners' contacts (hereinafter referred to as:
Business Information) except for information
officially intended for the public or generally
known and publicly available or in case you
have a prior written consent of the Institution.

Instituce. Rovněž berete na vědomí, že
nesmíte využít Obchodní informace k
vlastnímu prospěchu nebo k prospěchu třetích
stran jakýmkoli způsobem.

You also acknowledge that the Business
Information shall not be used for your own
benefit or for the benefit of a third party in any
way.

10. Svoji účast v Kurzu můžete kdykoli ukončit
bez udání důvodů s okamžitou platností, a to
písemně
na
emailovou
adresu
ahoj@greenfoxacademy.cz.
Berete
na
vědomí, že práva a povinnosti vyplývající z
ustanovení 7, 8 a 9 těchto Podmínek trvají i po
zániku právního vztahu mezi Vámi a Institucí
založeného těmito Podmínkami.

10. You may terminate your participation in
the Course at any time without any reason
with immediate effect in a written form
addressed to ahoj@greenfoxacademy.cz. You
acknowledge that the rights and obligations
under clauses 7, 8 and 9 of these Terms of
Services shall survive the termination of the
legal relationship between you and the
Institution established by these Terms of
Services.

11. Veškeré záležitosti neupravené těmito
Podmínkami se řídí zákonem č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, a dalšími platnými českými
zákony a předpisy.

11. All matters not regulated by these Terms
of Services shall be governed by the Act No.
89/2012 Coll., Civil Code, as amended, and
the other applicable Czech regulations.

12. Pokud bude jakékoli ustanovení těchto
Podmínek posouzeno jako neplatné, nelegální
nebo nevymahatelné, zůstane platnost,
legálnost a vymahatelnost všech ostatních
ustanovení beze změny.

12. If any provision of these Terms of
Services is deemed invalid, illegal or
unenforceable, the validity, legality and
enforceability of all other provisions will
remain unchanged.

Souhlasím / I Agree

