
Stomatologická klinika 
Lékařské fakulty v Hradci Králové 
a Fakultní nemocnice Hradec Králové 

 
 

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA XXIII. SAZAM ŮV DEN 
 

Pátek, 18. 10. 2019 , Výukové centrum LF, areál FN 
 

(Závaznou přihlášku odesílejte na adresu: Stomatologická klinika, Fakultní nemocnice, 500 05 Hradec 
Králové, e-mail: bazantoval@lfhk.cuni.cz, kontaktní osoba L. Bažantová, a to společně s kopií o potvrzení 
platby, nejpozději do 14. 10. 2019). 
 
 
Jméno, příjmení, titul: ...........…………………………………………………………………….. 
 
Datum narození:…………………………………………………………………………………… 
 
Adresa: ……………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………..PSČ……………….. 
 
tel: …………………………………….. Email: …………………….…..………………………. 
 
Pro účely vystavení daňového dokladu prosím o uvedení fakturační adresy včetně IČO, 
popř. DIČ.  
……………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Účastnický poplatek:   1 700,- Kč (lékaři) 

(cena vč. DPH)    700,- Kč (zdravotní sestry, zubní technici, DH) * 

 

Oběd:     190,- Kč  *ano    *ne 

(cena vč. DPH, objednaný a zaplacený oběd nelze stornovat) 

 
CELKEM:     ……………….,- Kč 
 
 
Platba registračního poplatku (+ oběda) bankovním převodem na účet č. 3716290/0300, 
ČSOB HK, VS 5507+den, měsíc, rok narození (5507DDMMRR). Platbu proveďte, 
prosíme, nejpozději do 14. 10. 2019) 
 
 
 
……………………………………… 
podpis 
*nehodící se škrtněte 
 

 



Informa ční povinnost správce dat 

Děkujeme za váš zájem zúčastnit se konference SAZAMŮV DEN. 

Vaše osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, tituly, datum narození, e-mail, název instituce,  ..… 
jsou potřebné pro registraci na konferenci, přípravu materiálů, vystavení daňového dokladu, pro 
informaci ČSK – zařazení do systému celoživotního vzdělávání.  

Tyto údaje budeme uchovávat po dobu 5 let. 

V rámci konference mohou být pořizovány zvukově-obrazové záznamy pro zpravodajské a 
dokumentační potřeby organizátorů. 

 

 
Dále máte právo 
• požádat o informaci, jaké osobní údaje jsou o Vás zpracovávány, 
• požadovat odstranění osobních údajů, pokud se domníváte, že není důvod pro jejich zpracování, 
• požadovat opravu osobních údajů, pokud jsou neplatné nebo zastaralé, 
• požadovat, aby nebyly Vaše osobní údaje zpracovávány do doby, než bude vyřešena oprávněnost 
výše uvedených námitek, 
• podat stížnost u dozorového úřadu. 

Správcem osobních údajů je Univerzita Karlova, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1, IČO: 00216208. 

V případě jakéhokoliv dotazu nebo uplatnění svých práv můžete kontaktovat pověřence pro ochranu 
osobních údajů na e-mailové adrese gdpr@cuni.cz . 

 

Odesláním p řihlášky potvrzujete, že jste se seznámil s p řipojenou informací o zpracování 
osobních údaj ů. 

 

 


