PRAVIDLÁ REGISTRÁCIE NA CERTIFIKAČNÚ SKÚŠKU DIMAQ PROFESSIONAL
(VŠEOBECNÁ ÚROVEŇ)
I.

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
1. Tieto pravidlá definujú zásady registrácie na certifikáciu DIMAQ Professional (všeobecná
úroveň).
2. DIMAQ (Digital Martketing Qualification) je certifikát špecifický pre trh digitálneho
marketingu a je vydávaný združením pre internetovú reklamu – IAB Slovakia (ďalej iba „IAB
Slovakia“).
3. DIMAQ je oficiálna ochranná známka EÚ zapísaná pod IAB Poľsko (ochranná známka č.
014538623).
4. Zásady:
a. vykonávania certifikačnej skúšky DIMAQ Professional,
b. re-certifikácie DIMAQ Professional,
c. udeľovanie akreditácií pre zmluvných poskytovateľov na vzdelávacie aktivity –
konferencie v oblasti marketingu, štúdie atď., ktoré umožňujú získať body
požadované na re-certifikáciu DIMAQ Professional,
sú definované v samostatnom súbore pravidiel.
5. IAB Slovakia ponúka platené prípravné kurzy pre uchádzačov o certifikát DIMAQ
Professional. Informácie ku kurzom nájdete na www.dimaq.sk.
6. Platby súvisiace s vykonávaním skúšky DIMAQ Professional sú spravované IAB Slovakia.

II. PRAVIDLÁ REGISTRÁCIE NA CERTIFIKÁCIU DIMAQ PROFESSIONAL (VŠEOBECNÁ ÚROVEŇ)
1. Skúška DIMAQ Professional môže byť vykonaná akoukoľvek fyzickou osobou, ktorá sa
zaregistrovala na skúšku DIMAQ Professional spôsobom definovaným v týchto pravidlách.
V prípade neplnoletých osôb musia byť takéto osoby zaregistrované na skúšku DIMAQ
Professional so súhlasom ich zákonného správcu (-ov).
2. Za účelom registrácie na skúšku DIMAQ Professional je potrebné vyplniť a odoslať
registračný formulár, ktorý je k dispozícii na adrese www.dimaq.sk. Registračný formulár
obsahuje:
a. meno a priezvisko osoby, ktorá sa zaregistruje na skúšku DIMAQ Professional,
b. platná e-mailová adresa osoby, ktorá sa zaregistruje na skúšku DIMAQ Professional,
c. platné telefónne číslo osoby, ktorá sa zaregistruje na skúšku DIMAQ Professional,
d. číslo občianskeho preukazu osoby, ktorá sa zaregistruje na skúšku DIMAQ
Professional,
e. korešpondenčná adresa osoby, ktorá sa zaregistruje na skúšku DIMAQ Professional,
f. informáciu o preferovanom termíne vykonávania skúšky DIMAQ Professional –
vybraný z dátumov ponúkaných IAB Slovakia; IAB Slovakia musí byť informovaná
o preferovanom termíne najneskôr 5 pracovných dní pred vybraným termínom,
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3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

g. informáciu ohľadne ochrany osobných údajov účastníkov certifikácie DIMAQ
Professional, vyjadrenie súhlasu so spracúvaním osobných údajov spoločnosťou IAB
Polska a prenos osobných údajov do spoločnosti IAB Polska v prípade, že IAB
Slovakia ukončí prevádzkovanie certifikačného systému DIMAQ za účelom vykonania
skúšky a re-certifikácie DIMAQ,
h. vyjadrenie súhlasu s Pravidlami vykonania certifikačnej skúšky DIMAQ Professional,
i. vyjadrenie súhlasu s obchodnými podmienkami (ak sa uchádzač registruje na skúšku
bez prípravného kurzu).
Ak je Ak IAB Slovakia nebude mať k dispozícii všetky potrebné údaje o registrovanej osobe,
t.z., že registračný formulár je vyplnený nesprávne alebo je neúplný a registrovaná osoba ani
po vyznaní nedoplní chýbajúce údaje, registrovaná osoba nebude pripustená k skúške.
Uchádzač, ktorý sa registruje iba na skúšku DIMAQ Professional bez prípravného kurzu, platí
za vykonanie skúšky poplatok. Cenník certifikačnej skúšky predstavuje prílohu č.1 tohto
dokumentu. V takomto prípade je potrebné do registračného formuláru doplniť aj údaje
k fakturácii.
Po uhradení poplatku na bankový účet IAB Slovakia, vystaví IAB Slovakia registrovanej osobe
faktúru s DPH a zároveň potvrdí registrovanej osobe rezerváciu zvoleného termínu.
Zaplatenie poplatku je nevyhnutné k potvrdeniu rezervácie termínu vykonania skúšky zo
strany IAB Slovakia.
Ak sa registrovaná osoba zúčastňuje pred skúškou prípravného kurzu, poplatok za skúšku je
zahrnutý v poplatku za prípravný kurz. V tomto prípade bude registrovanej osobe potvrdená
rezervácia vykonania skúšky až po uhradení poplatku za prípravný kurz. Cenník prípravného
kurzu predstavuje prílohu č.2 tohto dokumentu.
Ak spoločnosť má záujem registrovať na skúšku viacerých svojich zamestnancov, je
potrebné, aby sa každý zamestnanec registroval sám (vyplnil registračný formulár
samostatne) a zároveň vyjadril súhlas s Pravidlami vykonávania skúšky DIMAQ Professional
a so spracovaním svojich osobných údajov na účely týkajúce sa vykonávania skúšky DIMAQ
Professional a re-certifikácie DIMAQ Professional. Zamestnávateľ nemôže vyplniť registračný
formulár za svojho zamestnanca.
Registrovaná osoba môže požiadať o zmenu termínu vykonania skúšky DIMAQ Professional.
IAB Slovakia následne navrhne registrovanej osobe iný termín. Rezervácia nového termínu
bude registrovanej osobe potvrdená až po zaplatení poplatku 20 EUR bez DPH (24 EUR
s DPH). Po uhradení poplatku na bankový účet IAB Slovakia, vystaví IAB Slovakia
registrovanej osobe faktúru s DPH a zároveň potvrdí registrovanej osobe rezerváciu nového
termínu. Ak registrovaná osoba nezaplatí poplatok za zmenu termínu v stanovenej lehote,
zaplatený poplatok za skúšku prepadá.
Ak sa registrovaná osoba nedostaví na skúšku DIMAQ Professional v rezervovanom dátume,
ktorý mu potvrdila IAB Slovakia, stráca možnosť v danom dátume vykonať skúšku DIMAQ
Professional. V takomto prípade registrovaná osoba nemá nárok na vrátenie uhradeného
poplatku za skúšku DIMAQ Professional.
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Príloha č. 1 – Cenník certifikačnej skúšky

Certifikačná skúška – základná cena
Typ účastníka

Zľava

Cena bez DPH

Cena vrátane DPH

Ne-člen IAB Slovakia

0%

200 €

240 €

Člen IAB Slovakia

20 %

160 €

192 €

Spriaznená organizácia

10 %

180 €

216 €

20 €

24 €

Poplatok za presun termínu certifikačnej
skúšky*

*Poplatok v danej hodnote bude účtovaný iba v prípade, ak záujemca písomne alebo e-mailom požiada
o presun termínu a to najneskôr 10 pracovných dní pred termínom certifikačnej skúšky, na ktorý je záujemca
aktuálne prihlásený.
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Príloha č. 2 – Cenník prípravného kurzu

4-dňový prípravný kurz – základná cena
V cene kurzu je zahrnutý aj poplatok za certifikačnú skúšku.
Typ účastníka

Zľava

Cena bez DPH

Cena vrátane DPH

Ne-člen IAB Slovakia

0%

1500 €

1800 €

Člen IAB Slovakia

20 %

1200 €

1440 €

Spriaznená organizácia

10 %

1350 €

1620 €

4-dňový prípravný kurz - množstevné zľavy
Ne- člen IAB Slovakia

Počet účastníkov

Zľava

Cena bez DPH

Cena vrátane DPH

1-3

0%

1500 €

1800 €

4 a viac

10 %

1350 €

1620 €

Člen IAB Slovakia

Počet účastníkov

Zľava

Cena bez DPH

Cena vrátane DPH

1-3

0%

1200 €

1440 €

4 a viac

20 %

960 €

1152 €

Spriaznená organizácia

Počet účastníkov

Zľava

Cena bez DPH

Cena vrátane DPH

1-3

0%

1350 €

1620 €

4 a viac

10 %

1215 €

1458 €
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