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 Závazná přihláška k účasti na konferenci

 
27. září 2018,  9–18 hodin, 

Konferenční sál č. 206 Akademie věd ČR, Národní 3, Praha 1

 
 

 
plné jméno vč. titulů 

fakturační adresa
Uveďte, zda faktura má být 
vystavena na Vás nebo na instituci 
(po vystavení nelze údaj měnit). 
Vždy uveďte fakturační údaje, 
jaké mají být na faktuře.

 

telefon  
(nejlépe pracovní mobil)  

e-mail 

  

Konferenční poplatek: 500,– Kč. Při úhradě poplatku složenkou laskavě přiložte k závazné přihlášce  
kopii útržku o platbě. Vyplněnou a potvrzenou přihlášku zašlete na adresu: konference-npu-sc@seznam.cz 
Na základě Vaší platby bude vystavený daňový doklad, který Vám bude elektronicky zaslán na Vámi 
zvolený email. 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

Potvrzení o úhradě konferenčního poplatku:  

Potvrzujeme, že jsme dne …......…..…...... uhradili poplatek ve výši …………......…....… Kč   

z účtu číslo ……………………………………………………………… na účet 210008-60039011/0710. 

Jako variabilní symbol platby laskavě uveďte své telefonní číslo (nejlépe mobilní), do zprávy pro 
příjemce uveďte své jméno.
Kontaktní email pro zaslání vyúčtovací faktury: …………......…....…  

Potvrzení příkazce:   

razítko, podpis 

podpis
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Doprovodný text k  ohledně ochrany osobních údajů 

V souvislosti s Vaší účastí na odborné konferenci Společenská role módy po vzniku Československé republiky Vás žádáme o vyplnění osobních údajů v přihlášce na konferenci. Tyto osobní údaje od Vás Národní 
památkový ústav (NPÚ) potřebuje pro následující účel:
- Fakturaci
- Vaši e-mailovou adresu budeme současně evidovat v mailingovém listu pro účely zasílání informací a novinek týkajících se této a podobných akcí. Věříme, že informace, které Vám budeme zasílat, budou pro 

Vás zajímavé. V případě, že nechcete být z naší strany informováni, svoji e-mailovou adresu nevyplňujte. Pokud nám e-mailovou adresu poskytnete a v budoucnu přestanete chtít být z naší strany informováni, 
svůj nesouhlas nám zašlete prostřednictvím e-mailu konference-npu-sc@seznam.cz a Vaše osobní údaje budou z našeho mailing listu vymazány. Svůj souhlas se zasíláním informačních e-mailů můžete tedy 
kdykoliv v budoucnosti odvolat, a to bez udání důvodů. 

Současně Vás informujeme, že v průběhu akce bude pořizována její fotodokumentace. Tato fotodokumentace bude využita výhradně k naplnění oprávněných zájmů NPÚ pro účely publikování v materiálech 
NPÚ a na www.npu.cz. Fotodokumentace bude pořizována zejména tak, aby zachycovala průběh akce jako celku, nikoliv konkrétní jednotlivce. Pokud máte vůči tomuto jakékoliv výhrady, prosím obraťte se na 
pořadatele akce.
V souladu s obecným nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů 
(dále též jen „GDPR“), si Vás dovolujeme informovat, že Vámi poskytnuté osobní údaje budeme zpracovávat výhradně pro výše uvedené účely. NPÚ zajistí likvidaci osobních údajů, jakmile pomine účel, pro 
který byly osobní údaje poskytnuty.
Ujišťujeme Vás, že poskytnuté osobní údaje vždy chráníme před zneužitím a zpracováváme v souladu s aktuální legislativou. Informace o ochraně osobních údajů v NPÚ včetně poučení o Vašich právech nalez-
nete na webových stránkách NPÚ www.npu.cz v sekci Ochrana osobních údajů.



 

 

Autor (+ event. spoluautor):  

Název příspěvku
     a anotace

 

Příspěvek  Příspěvek a poster  Jen poster  

Přednášející neplatí konferenční poplatek.
K dispozici bude dataprojektor a notebook. Přihlášku referátu / posteru s krátkou anotací vystihující  
podstatu příspěvku je třeba zaslat nejpozději do 30. srpna 2018 na email: konference-npu-sc@seznam.cz 
Bez anotace bohužel nebude referát přijat. V případě velkého počtu referátů vyberou organizátoři některé 
příspěvky pouze k panelové prezentaci.

Případné dotazy:
Šárka Krabcová: 274 008 154 (k placení a fakturaci)
PhDr. Olga Klapetková, 274 008 283, PhDr. Alena Nachtmannová, Ph.D., 606 601 889 
(k přednáškám a náplni konference) 
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