
Z Á V Ä Z N Á  P R I H L Á Š K A 

Kvalita opatrovateľskej a ošetrovateľskej starostlivosti 21. storočia 

Konferencie je možné sa zúčastniť iba na jednom z dvoch súčasne prebiehajúcich podujatí: 

Miesto Obsah Odporúčame pre Kapacita* 

Veľká sála Prednášky a panelové diskusie  
Odborníci, konatelia a manažéri 
sociálnych zariadení, zástupcovia 
štátnych a samosprávnych orgánov 

Počet účastníkov obmedzený na 
2 osoby z jedného zariadenia 

Malá sála 
Workshopy: praktické školenia a 
prednášky 

Personál prvého kontaktu: 
opatrovateľky, opatrovateľov, sestry a 
sociálnych pracovníkov 

Celkovo max. 50 účastníkov 

* z jedného zariadenia sa môžu prihlásiť max. 2 osoby z manažmentu do veľkej sály + ľubovoľný počet osôb prvého kontaktu do malej sály

Týmto záväzne potvrdzujem účasť na I. Medzinárodnej odbornej konferencii pre manažérov a odborných 

pracovníkov v zariadeniach sociálnych služieb a LDCH. 

Meno: 
Kategória 
účastníkov 

Poplatok 
uhradený 

do 31.8.2018 

Poplatok 
uhradený 

po 31.8.2018 
Priezvisko: 

Dátum narodenia: 

E-mail: Člen SKSaPA, 25 € 30 € 
Telefón: 
Miesto výkonu práce:
(Názov zariadenia, mesto) Nečlen SKSaPA, 35 € 42 € 
Pracovné zaradenie: 

* Prihlášku vyplňte vždy pre jednu osobu; údaje označené červeným rámčekom sú povinné

Registračné číslo SKSaPA Nie som členom 

 Časť konferencie  Veľká Sála  Malá Sála 

ÁNO NIE 
* Poplatok za Galavečer je 20 €/osoba (v poplatku je zahrnuté: večera formou bufetu, nealko nápoje, pivo, víno, stolové občerstvenie, program)

Pozor: Potvrdením a odoslaním tejto záväznej prihlášky súhlasíte so spracovaním osobných údajov (plné znenie súhlasu 

na strane 2).  

Prihlášku odošlite najneskôr do 31.8.2018 na e-mail konferencia_bojnice@artspect.sk Registrácia je platná po 

zaplatení konferenčného poplatku. 

Podklady pre platobný príkaz 
(uvedenú čiastku uhraďte najneskor do 31.8.2018) 

Číslo účtu SK16 1100 0000 0029 4605 7541 

Variabilný symbol 27092018 

Celková suma k úhrade 

Správa pre príjemcu 

Účasť na Galavečere* 

I. Medzinárodná odborná konferencia pre manažérov a odborných pracovníkov
v zariadeniach sociálnych služieb a LDCH (ODCH) 

v hoteli Pod Zámkom**** v Bojniciach, 27.–28.9.2018 

APSS v SR 

APSS v SR 

Registračné číslo APSS v SR 

mailto:konferencia_bojnice@artspect.sk


Súhlas so spracovaním osobných údajov 

udelený v zmysle čl. 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní 

osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov  

(ďalej len „súhlas“) 

Vyššie uvedená dotknutá osoba potvrdením a odoslaním tejto záväznej prihlášky udeľuje súhlas na spracovanie svojich 

osobných údajov spoločnosti Artspect spol. s r. o., Rybničná 40, 831 06 Bratislava, IČO: 47 760 265 (ďalej len 

„prevádzkovateľ“), ktorá na základe tohto súhlasu môže  spracúvať osobné údaje dotknutej osoby v rozsahu uvedenom v 

zaslanej záväznej prihláške (meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa miesta výkonu práce,  pracovné zaradenie) s 

cieľom registrácie a účasti na  I. Medzinárodnej odbornej konferencii pre manažérov a odborných pracovníkov v 

zariadeniach sociálnych služieb a LDCH v dňoch 27. - 28.9.2018 a následnej evidencii údajov pre spracovanie pridelených 

kreditov sústavného vzdelávania a zaslania výstupov konferencie. 

Tento súhlas dotknutá osoba automaticky poskytuje uložením a zaslaním záväznej prihlášky na vyššie uvedenú 

konferenciu. Dotknutá osoba berie na vedomie, že počas konferencie bude vyhotovovaný kamerový, zvukový a 

fotografický materiál, ktorý bude použitý pre účely zverejnenia výstupov a závery konferencie v tlačenej a www forme. 

Osobné údaje bude prevádzkovateľ spracúvať a uschovávať odo dňa doručenia záväznej prihlášky až do ukončenia zaslania 

výstupov a záverov konferencie, potom budú osobné údaje účastníkov konferencie vymazané.  

Dotknutá osoba má oprávnenie svoj súhlas kedykoľvek odvolať, a to informovaním prevádzkovateľa na e-mailovú adresu, 

na ktorú je zaslaná záväzná prihláška a súhlas so spracovaním osobných údajov.  

Ďalšie informácie týkajúce sa spracúvania osobných údajov, ako právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným 

údajom, právo na opravu osobných údajov, právo na  výmaz osobných údajov alebo právo na obmedzenie spracúvania 

osobných údajov a pod., sú dostupné na webovom sídle prevádzkovateľa www.artspect.sk v časti Osobné údaje. 
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