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Žiadosť o sponzorstvo účasti /
prihláška na účasť na vedeckom stretnutí

Meno a priezvisko:

Mesto a PSČ:

Názov pracoviska:

Dátum narodenia / DIČ:

Adresa pracoviska:

ID SLK: Dátum:

Podpis:

Záväzne sa prihlasujem na účasť na 
Diabetology Education Forum 2020,
7. - 8. 2. 2020, Hotel Victoria Martin







Žiadosť o sponzorstvo účasti / 
prihláška na účasť na vedeckom stretnutí

 Podmienkou akceptovania   
 prihlášky a účasť na vedeckom 

 podujatí je čitateľne 
 a kompletne vyplnená 

 prihláška

Vyplnenú prihlášku pošlite do 13. 1. 2019 na adresu:
ing. Martina Novosedlíková, a-medi management, s. r. o., Stromová 13, 831 01 bratislava

týmto žiadam o (zaškrtnite):

ubytovanie

doprava

strava 7. 2. 2020 (kávová prestávka + večera)

strava 8. 2. 2020 (kávová prestávka)

strava 8. 2. 2020 (obed)

Beriem na vedomie záväzky vyplývajúce zo zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov. Predpokladané 
náklady na podujatie nepresiahnu sumu 120 Eur vrátane DPH na účastníka (na základe cenníkovej ceny poskytovateľa ubytovacích, stravovacích a dopravných služieb 
a organizátora podujatia). Výška skutočných nákladov nepeňažného plnenia, na účely zákona č. 595/2003 Z. z. o daní z príjmov, bude doporučene zaslaná účastníkovi 
po skončení podujatia. Zároveň vyhlasujem, že vedeckého stretnutia sa zúčastňujem v rámci povinného kontinuálneho medicínskeho vzdelávania. Beriem na vedomie, 
že moje osobné údaje budú spracúvané na základe článku 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/676 o ochrane fyzických osôb 
pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej ako „Nariadenie”). Zároveň potvrdzujem, že ma spoločnosť A-medi management, s. r.  o. 
informovala o tom, že aktuálne znenie informácií o získavaní, spracúvaní a prenose mojich osobných údajov, o právach, ktoré mi v tejto súvislosti vznikajú v zmysle 
článku 13 Nariadenia, sú dostupné v elektronickej podobe na webovej stránke www.amedi.sk

V prípade, ak sa stretnutia zúčastňujem ako zamestnanec v rámci pracovnej cesty, svojím podpisom čestne prehlasujem, že si u zamestnávateľa nenárokujem nárok 
na stravné podľa zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách z dôvodu zabezpečenia bezplatného stravovania na stretnutí organizátorom stretnutia.

V prípade, ak bude mojej žiadosti vyhovené, svojím podpisom potvrdzujem, že Vás budem preukázateľne informovat o rozsahu času strávenom na lekárskom alebo 
odbornom podujatí. V prípade neoznámenia vyššie uvedených skutočností do 5 kalendárnych dní od ukončenia lekárskeho alebo odborného podujatia, bude spoločnost 
A-medi management, s. r. o. vychádzať z predpokladu, že rozsah času stráveného na podujatí zodpovedá rozsahu času samotného podujatia, a že žiadateľovi sa bude 
posudzovať nárok podla zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách.


