Všeobecné obchodní podmínky online procvičování DRILL & SKILL
Platnost
Stávající znění je platné od 1. června 2013.

Provozovatel
Provozovatelem online procvičování DRILL & SKILL (www.drillandskill.com) je společnost
Edufor Services s. r. o., Příborská 518, 199 00, Praha, Česká Republika
IČ: 29050405, DIČ: CZ29050405.
Společnost je vedená u rejstříkového soudu v Praze pod spisovou značkou C 162895.
Kontaktní osoba: Mgr. Pavel Böhm, info@edufor.cz

Poskytovaná služba – školní účty
Provozovatel poskytuje škole prostřednictvím stránky www.drillandskill.com zejména tyto služby:






přístup k připraveným trenažérům
tvorba vlastních trenažérů a jejich případné sdílení v rámci jedné školy nebo všemi uživateli
služby DRILL & SKILL
vytváření a správa podúčtů učitelů a žáků
zadávání úkolů a prohlížení výsledků řešení v rámci učitelských podúčtů
řešení jednotlivých úkolů v rámci žákovských podúčtů

Za spravování školního účtu je zodpovědný takzvaný Správce školy, který může libovolně zakládat
podúčty učitelů a žáků.
Provozovatel služby nijak nezkoumá a nekontroluje reálnou existenci přezdívek, jmen či e-mailů
zadaných v rámci školních podúčtů. Zadaná jména či přezdívky slouží výhradně pro potřeby učitelů
příslušné školy, zadané e-maily slouží výhradně pro obnovu zapomenutých hesel a pro informování
o službě DRILL & SKILL.

Poskytovaná služba – soukromé účty
Provozovatel poskytuje soukromé osobě prostřednictvím stránky www.drillandskill.com zejména tyto
služby:



přístup k připraveným trenažérům
tvorba vlastních trenažérů a jejich případné sdílení mezi uživateli služby DRILL & SKILL

Tvorba trenažérů
Provozovatel nenese odpovědnost za případné porušování autorských práv a zákonů u trenažérů
tvořených na jednotlivých školách či soukromými osobami – je na tvůrcích trenažérů, aby posoudili
možnosti legální tvorby a sdílení.
Provozovatel může závadný obsah smazat.
Sdílené trenažéry jsou automaticky k dispozici k volnému užití v rámci služby DRILL & SKILL.

Nakládání s údaji uživatelů
Provozovatel se zavazuje neposkytovat údaje o jménech, přezdívkách a e-mailech třetím osobám.

Platba za používání služby
Výše platby i doba platnosti licence k používání služby je smluvní, vychází z ceníku zveřejněného
na webu www.drillandskill.com/cs.

Změna všeobecných obchodních podmínek a možnost vrácení platby
Případná změna všeobecných obchodních podmínek bude oznámena prostřednictvím e-mailu.
Pokud během období, na které si uživatel zaplatil přístup k online službě DRILL & SKILL, dojde ke
změně všeobecných obchodních podmínek, může uživatel oznámit svůj nesouhlas se změnou
písemně e-mailem.
Provozovatel poté ukončí platnost příslušné licence a vrátí uživateli poměrnou část její ceny
odpovídající době, o niž byla platnost licence zkrácena. Provozovatel má za to, že uživatel, který svůj
nesouhlas se změnou podmínek neoznámil, se seznámil se změnou a souhlasí s ní.

