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Organizace vzdìlávacích akcí zaøazených do systému APTICARD se øídí Všeobecnými obchodními podmínkami Medim, spol. s r.o., které 
jsou uveøejnìny na http://www.technicka-zarizeni.cz/odborne-akce/vseobecne-podminky-ucasti/. Nedílnou souèástí tìchto 
obchodních podmínek jsou také Všeobecné obchodní podmínky bonusového systému APTICARD.
Vyplnìním této pøihlášky a svou úèastí na akcích zaøazených do systému APTICARD vyjadøujete souhlas s tìmito podmínkami.

Ochrana osobních údajù
Pøi zpracovávání osobních údajù dbá správce, spoleènost Medim, spol. s r. o. na dodržování nejpøísnìjších norem zabezpeèení a 
dùvìrnosti, které zaruèují soulad s naøízením EP a Rady (EU) 2016/679 (GDPR). 

Poskytnutí souhlasu se zpracováním osoboních údajù
V souladu se zákonem è. 101/2000 Sb., o ochranì osobních údajù, ve znìní pozdìjších pøedpisù, udìluje úèastník odesláním této 
pøihlášky správci, tj. spoleènosti Medim, spol. s r. o., se sídlem Hovorèovická 382, Líbeznice, IÈ: 48953041 souhlas se zpracováním 
osobních údajù, které jsou vyplnìny v této pøihlášce pro tyto úèely:

- administrativy spojené se správou a organizací databáze èlenù bonusového systému APTICARD,

- administrativy spojené se zasíláním informaèních e-mailù, pozvánek na odborné akce a eventy, obchodních sdìlení správce a tøetích 
stran správcem na výše uvedené kontaktní údaje, v míøe obvykle ne vìtší než jedno sdìlení týdnì,

- administrativy spojené s hájením zájmù držitelù APTICARD pøi jednání s orgány veøejné správy a výkonné moci, orgánù EU a tøetích stran,

- souhlas se zveøejòováním fotografií své osoby a audiovizuálního materiálu z poøádaných akcí zaøazených do programu APTICARD na 
webech správce a tøetích stran, nebo na tištìných materiálech za úèelem propagace akcí APTI, správce a èinnosti Asociace poskytovatelù 
technických informací z. s.

Tento souhlas je udìlen po dobu pìti let a lze jej po vzájemné dohodì prodloužit. Souhlas lze kdykoli bezplatnì odvolat. Odvolání souhlasu 
má za následek odhlášení držitele ze systému APTICARD a ztrátu všech bonusù a poskytovaných benefitù na úètu držitele APTICARD bez 
nároku na náhradu.

Podrobnìjší informace naleznete na stránce: http://www.technicka-zarizeni.cz/ochrana-osobnich-udaju/.

Kontaktní údaje držitele karty APTICARD

Oblast zájmu držitele APTICARD
prosím oznaète zaškrtnutím v Ł 

V: Datum: Podpis:

Závaznou pøihlášku zašlete co nejdøíve poštou nebo e-mailem na adresu: Medim, spol. s r.o., Hovorèovická 382, 250 65 Líbeznice
IÈ: 48953041, DIÈ: CZ48953041, Tel.: 283 981 818, e-mail: konference@medim.cz
Medim spol. s r. o. je zapsán v obchodním rejstøíku Mìstského soudu v Praze, oddíl C, vložka 30795.

Ł Tlaková zařízení

Ł Plynová a plynárenská zařízení

Ł Zdvihadla

Ł Strojní zařízení

Ł Chladící a klimatizační zařízení

Ł Energetika

Ł Chemický a petrochemický průmysl

Ł Strojírenství

Ł Legislativa a technická normalizace

Ł Certifikace a management kvality

Ł BOZP a PO

Ł Pracovnělékařské služby

Pøihláška do systému bonusových výhod.
Registrace je zcela zdarma.
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