
Závazná pøihláška úèasti

Závaznì se pøihlašuji na semináø:
Údaje, prosím vyplòte peèlivì. Na jejich základì Vám bude vystaven daòový doklad.

Objednávám úèastnický poplatek - vložné:

V:                                          dne: podpis:

Uzávěrka přihlášek 15. 1. 2019
na specializovaný semináø
Povinnosti vlastníkù vodovodù a kanaliziací

17. ledna 2019  |  Novotného lávka 5, Praha 1

Povinnosti
vlastníkù vodovodù
a kanalizací

Titul, jméno, příjmení:

Firma / Organizace:

Ulice:

PSČ: Město:

Tel.: e-mail:DIČ:IČ:

 Účastnický poplatek - vložné    1.550 Kč
 (z toho: 1.281 Kč základ, 269 Kč 21% DPH)

Vložné zahrnuje náklady na organizaci semináře, doprovodné materiály a občerstvení,
. 

Medim, spol. s r. o. 
Hovorčovická 382, 250 65  Líbeznice, tel.: 283 981 818, e-mail: konference@medim.cz 

IČ: 48953041, DIČ: CZ48953041

Medim, spol. s r.o. je zapsán v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 30795.

Potvrzujeme, že jsme dne ________________uhradili částku ________________________  Kč z našeho účtu

vedeného u___________________________________č. ú.: _______________________________________

ve prospěch účtu Medim, spol. s r. o., vedeného u Komerční banky, a. s., Praha 2,
číslo účtu: 19 - 2226570267/0100, variabilní symbol 31904.

Organizace akce se øídí Všeobecnými obchodními podmínkami Medim, spol. s r.o., které jsou uveøejnìny na 
http://www.technicka-zarizeni.cz/odborne-akce/vseobecne-podminky-ucasti/. 
Svou úèastí vyjadøujete souhlas s tìmito podmínkami.

Ochrana osobních údajù
Pøi zpracovávání osobních údajù dbá organizátor akce na dodržování nejpøísnìjších norem zabezpeèení a dùvìrnosti, které zaruèují soulad 
s naøízením EP a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) V souladu se zákonem è. 101/2000 Sb., o ochranì osobních údajù, ve znìní pozdìjších 
pøedpisù, udìluje úèastník odesláním této pøihlášky organizátorovi akce spoleènosti Medim, spol. s r. o. souhlas se zpracováním osobních 
údajù pro úèely administrativy spojené s organizací konferencí a semináøù a dále se zákonem è. 101/2000 Sb. o ochranì osobních údajù, 
ve znìní pozdìjších pøedpisù. 
Podrobnìjší informace naleznete na stránce: http://www.technicka-zarizeni.cz/ochrana-osobnich-udaju/

Upozornìní pro úèastníky
Dovolujeme si tímto upozornit úèastníky, že z akce bude poøizována fotodokumentace za úèelem propagace akce 
na internetových stránkách a v tištìných materiálech poøadatele.
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