PŘIHLÁŠKA
NA ODBORNOU AKCI

G-D-R 2020

13. – 14.

LISTOPADU

2020

Údaje označené hvězdičkou jsou povinné z důvodu Vaší registrace
na akci a rezervace místa a vyhotovení daňového dokladu.
Vyplněnou přihlášku zašlete, na adresu společnosti
T.E.O. Consulting s. r. o., Nademlejnská 1086/12, 190 00 Praha 9 nebo
elektronicky na info@teoconsulting.cz.
Uzávěrka přihlášek nejpozději 7 dní před termínem akce.

O *Přihlašuji se na odbornou s názvem GDR 2020
OSOBNÍ INFORMACE
Titul před jménem:..................................................................
*Jméno: ..................................................................................
*Příjmení: ................................................................................
Titul za jménem: .....................................................................
*E-mail:...................................................................................
*Mobilní telefon: .....................................................................
Název pracoviště: ...................................................................
Adresa pracoviště: ..................................................................

O *Lékař – evidenční číslo ČLK: ...........................................
Specializace:

O*Lékárník – evidenční číslo ČLnK: .....................................
O *Zdravotní sestra – specializace: .....................................
O *Farmaceutický asistent: .................................................
O *Jiná nelékařská profese: .................................................

*Fakturační adresa – název společnosti:................................
*Ulice a č. p.:...........................................................................
*Obec: .....................................................................................
*PSČ:.......................................................................................
*IČ: ..........................................................................................
*DIČ /v případě, že nemám DIČ uvést – „nemám DIČ“/:
...............................................................................................
Kontaktní adresa (liší-li se od fakturační):..............................
Ulice a č. p.: ............................................................................
Obec:.......................................................................................
PSČ: ........................................................................................
Souhlasím s obchodními podmínkami pořadatele semináře T.E.O. Consulting s. r. o.,
dostupnými na www.teoconsulting.cz.
V případě zaškrtnutí této možnosti budete zaevidováni v databázi společnosti
T.E.O. Consulting s.r.o. a při příštím přihlašování na seminář již nebudete muset
znovu vyplňovat své údaje, ale přihlásíte se jednoduše do svého uživatelského
účtu na www.teoconsulting.cz: Souhlasím se zpracováním veškerých mých osobních
údajů vyplněných v tomto registračním formuláři společností T.E.O. Consulting s.r.o.
jakožto správcem za účelem mé registrace na webové stránce www.teoconsulting.cz,
zařazení mé osoby do databáze klientů správce a výkonu jeho marketingových aktivit,
včetně pořizování a dalšího zpracování záznamů ze seminářů, a předávání mých
osobních údajů obchodním partnerům správce.
Tento souhlas mohu kdykoli písemně nebo e-mailem odvolat, aniž by tím byla dotčena
zákonnost jejich zpracování předcházející takovému odvolání. Mám právo požadovat od
správce přístup k mým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, právo na vysvětlení
správce týkající se zpracování osobních údajů v rozporu s právními předpisy a na
zajištění nápravy, právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů a od 25. 5.
2018 dále právo na právo na omezení zpracování a přenositelnost mých osobních údajů.
Jsem si vědom(a) svého práva vznést kdykoli námitku proti zpracování mých
osobních údajů pro účely přímého marketingu. Bližší informace týkající se
zpracování mých osobních údajů naleznu na www.teoconsulting.cz.

........................................................................................
Podpis*:
* Takto označená pole přihlášky musí být vyplněna.

www.teoconsulting.cz

