Kontaktná adresa:
SPA, s.r.o., Tatiana Škopková
Mlynské nivy 48
821 09 Bratislava 2
E-mail: skopkova@sgoa.sk

Uzávierka prihlášok : 22.09. 2014!

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Mobil : 0905591578
Záväzná prihláška
workshop

Koniec bioplynu na Slovensku?
Bratislava, 30.09.2014, hotel Prémium

Súhlasím, aby Slovenský plynárenský a naftový zväz, so sídlom Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, IČO: 30 845 475
(„SPNZ“) ako aj Slovenská plynárenská agentúra, s.r.o. so sídlom Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, IČO: 35 810 025
(„SPA“) (i) spracúvali počas obdobia troch rokov alebo počas trvania môjho členstva v SPNZ moje osobné údaje v rozsahu
uvedenom v prihláške alebo poskytnutom akoukoľvek inou preukázateľnou formou SPNZ alebo SPA, na účely výkonu práv
a povinností vyplývajúcich z môjho členstva v SPNZ a/alebo uvedené v bode (ii) ako aj s poskytnutím a/alebo sprístupnením
svojich osobných údajov tretím stranám, (ii) súhlasím, aby mi SPNZ, SPA alebo tretia strana, ktorej SPNZ alebo SPA poskytli
a/alebo sprístupnili moje osobné údaje, zasielali nevyžiadané materiály pre informáciu o činnosti a podujatiach SPNZ, SPA
alebo tretích osôb, alebo ma v tejto veci kontaktovali, vrátane zasielania newslettera alebo iných reklamných alebo
marketingových materiálov, a to najmä prostredníctvom pošty alebo elektronickej pošty. Beriem na vedomie, že udelenie
súhlasu je dobrovoľné a mám právo tento súhlas kedykoľvek bezplatne odvolať.
Podľa zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov („zákon“) má dotknutá
osoba právo

vyžadovať od SPNZ alebo SPA na základe písomnej žiadosti:



Meno a priezvisko, titul:......................................................................................



Pracovná pozícia vo firme :..................................................................................




Názov spoločnosti:..............................................................................................



Fakturačná adresa
spoločnosti:........................................................................................................
PSČ .....................

Tel.: ........................... .Mobil : .................................





na základe písomnej žiadosti namietať voči spracúvaniu osobných údajov, o ktorých sa predpokladá, že sú alebo budú
spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu a žiadať ich likvidáciu, využívaniu osobných údajov v rozsahu
meno, priezvisko, titul, adresa na účely priameho marketingu v poštovom styku, poskytovaniu osobných údajov v
rovnakom rozsahu na účely priameho marketingu,



na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, namietať voči spracúvaniu osobných údajov v
prípadoch uvedených v § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) zákona vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením
dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do práv dotknutej osoby a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť
v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže
sa, že námietka dotknutej osoby je oprávnená, SPNZ alebo SPA sú povinní osobné údaje, ktorých spracúvanie dotknutá
osoba namietala, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia,



na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu
SPNZ alebo SPA, ktoré by malo pre ňu právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na
základe úkonov automatizovaného spracúvania jej osobných údajov. Dotknutá osoba má právo žiadať SPNZ alebo SPA
o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom SPNZ alebo SPA
sú povinní žiadosti dotknutej osoby vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať
oprávnená osoba v zmysle zákona; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia SPNZ alebo SPA informuje dotknutú
osobu v lehote najneskôr 30 dní odo dňa doručenia žiadosti,



pri podozrení, že sa jej osobné údaje neoprávnene spracúvajú, podať Úradu na ochranu osobných údajov SR návrh na
začatie konania o ochrane osobných údajov.

Vaše IČO a IČ DPH:............................................................................................
Fax : ...................................

E-mail : .........................................................

Účastnícky poplatok je potrebné poukázať najneskôr do 26.09. 2014 na číslo účtu
vedeného v Tatrabanke Bratislava, č. ú.: 2622748151/1100 , VS: 4 + Vaše IČO.
IBAN:SK 51 1100 0000 0026 2274 8151, Swift Code: TATRSKBX
Naše IČO a DIČ: 0035810025, 2020282902, IČ DPH : SK 2020282902
REGISTRAČNÉ POPLATKY:
Konferenčné registračné Včasný registračný
Základný registračný
poplatky
poplatok
poplatok
(vrátane DPH 20%)
(registrácia do 15.09.2014) (registrácia po 15.09.2014)
Účastník konferencie
43 + 20 % = 51,60 €
53 + 20 % = 63,60 €

potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o dotknutej osobe spracúvané,
vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu
podľa zákona; pri vydaní rozhodnutia v zmysle § 28 ods. 5 zákona je dotknutá osoba oprávnená oboznámiť sa
s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií,
vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získali SPNZ alebo SPA osobné údaje
dotknutej osoby na spracúvanie,
vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam osobných údajov dotknutej osoby, ktoré sú predmetom spracúvania,
opravu alebo likvidáciu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom
spracúvania,
likvidáciu osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady
obsahujúce osobné údaje, môže dotknutá osoba požiadať o ich vrátenie,
likvidáciu osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,
blokovanie osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak SPNZ alebo SPA
spracúva údaje na základe súhlasu dotknutej osoby,

Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva v zmysle zákona môže uplatniť zákonný
zástupca. Práva dotknutej osoby v zmysle zákona, ktorá nežije, môže uplatniť blízka osoba.

Dátum : ......................

Podpis účastníka : ........................................

TERMÍN A MIESTO KONANIA
30.09.2014, Hotel Premium, Priekopy 20/A, 821 08 Bratislava
ÚČASTNÍCKY POPLATOK
Skupinové zľavy platia až po 15.09. 2014, zo základného účastníckeho poplatku
63,60 € vrátane DPH:
Pre 3 účastníkov z jednej firmy je zľava
5%
Pre 4 a viac účastníkov z jednej firmy je zľava 10 %
V účastníckom poplatku je zahrnutá celodenná účasť na odborných prednáškach, konferenčné
materiály, občerstvenie počas prestávky a obed. Daňový doklad - faktúru zašleme poštou po
ukončení konferencie do 2 týždňov.
Záväznú prihlášku, s potvrdením o úhrade účastníckeho poplatku (avízo), zašlite najneskôr do
22.09. 2014 na adresu organizátora e-mailom, faxom alebo poštou.
Účastnícky poplatok musí byť uhradený pred začiatkom konferencie najneskôr do 26. 09. 2014.
Všetky poplatky za bankové prevody hradí účastník. Úhrada v hotovosti nie je možná v zmysle
najnovšej zákonnej úpravy.
Zaplatením poplatku sa dohodli obidve strany na zmluvnej cene v zmysle zákona o cenách č.18/1996
Z.z.

ZRUŠENIE ÚČASTI A STORNO PODMIENKY
Organizátori si vyhradzujú právo zrušiť registráciu účasti a propagačných služieb.
V prípade zrušenia registrácie bude poplatok vrátený v plnej výške.
Registrácia zo strany klienta môže byť zrušená len písomným odvolaním najneskôr 14 dní
pred konaním konferencie. Storno poplatok je 50% z ceny účastníckeho poplatku na pokrytie
administratívnych nákladov. V prípade zrušenia účasti po tomto termíne vám bude účtovaný storno
poplatok vo výške 100 % účastníckeho poplatku a nie je možné uplatňovať žiadne nároky na
jeho vrátanie. Náhradník je možný a vítaný. Daňový doklad bude vystavený i v prípade neúčasti,
pokiaľ nepožiadate o zrušenie účasti písomnou formou v súlade s hore uvedenými storno
podmienkami.
Zaslaním vašej prihlášky vyjadrujete súhlas s uvedenými podmienkami workshopu
a zároveň dávam súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 122/2013 Z.z. o
ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov („zákon).
* (Podrobnejšie v dolnej časti tejto prihlášky)

UBYTOVANIE

v mieste v konania workshopu v hoteli Premium
Priekopy 20/A, 821 08 Bratislava, tel: +421 2 4949 1055
www.hotel-premium.sk
Účastnícky poplatok nezahŕňa ubytovanie. Ubytovanie si zabezpečujú účastníci individuálne.
Platba v hotovosti alebo kartou.

PARKOVANIE

je možné na hotelovom parkovisku.

