
 
Souhlas se zpracováním osobních údajů 

 
Udělujete tímto souhlas se zpracováním níže uvedených osobních údajů ve smyslu 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 (obecné 
nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“): 
 
1. Vystavovatelé  
 a. název společnosti  
 b. jméno a příjmení kontaktní osoby  
 c. telefonní a e-mailový kontakt  
 d. jména a příjmení přihlášených osob na sympozium  
 
2. Účastníci kongresu  
 a. jméno, příjmení, datum narození  
 b. telefonní, e-mailový kontakt, adresa 
 c. název a adresa pracoviště  
 d. jména, příjmení, data narození a adresy doprovodných osob  
 e. jména a příjmení osob, se kterými chce být účastník ubytován  
 f. jména a příjmení autorů a spoluautorů přednášek  
 g. název firmy, jméno a příjmení, telefonní číslo kontaktní osoby v případě hrazení poplatku 
     sponzorem  
 
Výše uvedené osobní údaje je možné zpracovat na základě Vámi uděleného souhlasu a je nutné je 
zpracovat za účelem registrace vystavovatele nebo účastníka na kongresu a s tím související 
vyhotovení dokumentů (např. prezenční listina, certifikát o účasti) a zasílání dalších informací o této 
vzdělávací akci. Osobní údaje jsou též předávány firmě Pilifi s.r.o. – Hotel Medlov v nezbytně nutném 
rozsahu k rezervaci ubytování v rámci kongresu v Hotelu Medlov. Taktéž v rámci prezentace kongresu 
souhlasíte s pořízením fotodokumentace Vaší osoby během kongresu a s jejím využitím na webu 
kongresu. Případný nesouhlas je možno projevit osobně na místě u fotografa kongresu, případně 
zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje organizátora.  
 
S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Poskytnutí osobních údajů je 
dobrovolné. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní 
údaje sekretariátu organizátora: paní Romana Březinová, Radiologická klinika, Fakultní nemocnice 
Hradec Králové, Sokolská 581, Hradec Králové, 500 05, e-mail: medlov@hrubaskala.net.  
 
Vezměte, prosím, na vědomí, že:  
- nepředáme osobní údaje Subjektu údajů do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným, než  
výše uvedeným třetím osobám.  
 
Vezměte, prosím, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:  
- vzít souhlas kdykoliv zpět,  
- požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, žádat si kopii těchto údajů,  
- vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě  
  požadovat omezení zpracování,  
- požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,  
- na přenositelnost údajů (při automatizovaném zpracování)  
- podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.  
 
Zároveň berete na vědomí, že účinnost odvolání souhlasu Vás nezbavuje odpovědnosti za splnění 
povinností, závazků a uhrazení plateb za řádně objednané služby podle tohoto registračního 
formuláře.  
 
 
Mezioborové sympozium českých regionů  
v oblasti miniinvazivních metod ve vnitřním lékařství  
garant sympozia: MUDr. Zdeněk Papík, PhD.,  
Oblastní nemocnice Náchod, a.s.  

e-mail : papik.zdenek@nemocnicenachod.cz 


