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Registrační formulář a potvrzení zaměstnavatele

Přihlašuji se závazně k účasti na:
Symposium PALACOS 2022 – kurz pro sálové sestry a lékaře pracující v ortopedii a traumatologii
Téma: Technika cementování, prevence infekčních kompliací a další
Termín: 9. – 10. června 2022
Místo konání akce: Hotel Galant Lednice, 21. dubna 657, 691 44 Lednice


Ubytování: Přeji si být ubytován(a) dne 9. června 2022 v hotelu Galant Lednice
	V jednolůžkovém pokoji

Ve dvoulůžkovém pokoji s ……………………………………………………………………………………..
	Ve třílůžkovém pokoji s ………………………………………………………………………………………….

Zúčastním se večeře dne 9. června 2022 v hotelu Galant
	Ano	

Ne

Kontaktní údaje: (*povinné)
	Paní

Pan
Akademický titul: ……………………………………

Příjmení, jméno*: ………………………………….……………………………………………………………………………………..

Název pracoviště*: ………………………………………………….……………………………………………………………………

Oddělení: …………………………………………………..…………………………………………………………………………………

Adresa pracoviště*: ………………………………………………………………………………………………………………………

Tel. číslo*: …………………........................... E-mail*: ………………………………………….……………………………..


Dne: ……………………………………		Podpis účastníka: …………………………………….

Akceptujeme podmínky nominace Heraeus Medical na vzdělávací akci Palacademy 2022.

Jméno a funkce nadřízeného: ……………………………………………….……………………………………………………….

Místo: …………………………………… 					    Datum: …………………………….. 

Podpis nadřízeného, razítko: ………………………………………………………….……………………………………………..

Lékaři – OSVČ se, prosím, podepište zde: …………………..………………………………………………………………….

Vyplněný a podepsaný registrační formulář s potvrzením zaměstnavatele naskenujte a pošlete na emial: a.martinek@symma.cz
nebo pošlete na adresu: SYMMA spol. s r.o., Bohunická 133/50, 619 00 Brno
 tel : +420 607 650 654
Bez souhlasu nadřízeného nemůže být registrace provedena!	



Informace o zpracování osobních údajů
Níže uvedeným podpisem bere účastník na vědomí, že mu byly poskytnuty základní informace o zpracování osobních údajů. 

Správcem osobních údajů je společnost Heraeus CZ s.r.o., IČO: 274 47 928, se sídlem Železnobrodská 367/27, 197 00 Praha 9, tel. 222212660, email: petra.novakova@heraeus.com.
Právním důvodem zpracování osobních údajů je plnění smlouvy/poskytnutí služby účastníkovi spočívající v účasti na vzdělávacím kurzu PALACADEMY Heraeus. Účelem zpracování je potom provedení registrace účastníka a realizace jeho přítomnosti na vzdělávacím kurzu PALACADEMY Heraeus. 
Osobní údaje poskytnuté účastníkem může zpracovávat společnost Heraeus CZ s.r.o., dále pořadatel, popřípadě další organizátor, vzdělávacího kurzu PALACADEMY Heraeus, avšak pouze za shora uvedeným účelem.  
Účastník má možnost uplatnit vůči společnosti Heraeus CZ s.r.o. své právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, právo na kopii zpracovávaných osobních údajů, dále právo na opravu nebo výmaz osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování a dále právo na přenositelnost osobních údajů. Účastník má právo, pokud zpracováním jeho osobních údajů bylo či je porušováno výše uvedené nařízení, podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.
Poskytnutí osobních údajů je nezbytným požadavkem pro účast účastníka na vzdělávacím kurzu pořádaného PALACADEMY Heraeus. Zpracování osobních údajů neprobíhá ve formě automatizovaného rozhodování nebo profilování. Zpracování osobních údajů bude probíhat po dobu zachování všech práv a splnění všech povinností vyplývajících z účasti účastníka na vzdělávacím kurzu.

Výše uvedená práva může účastník uplatnit buďto písemně na adresu společnosti Heraeus CZ s.r.o.: Železnobrodská 367/27, 197 00 Praha 9. nebo emailem na adresu: petra.novakova@heraeus.com

		

