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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 naleznete na webových stránkách NPÚ www.npu.cz v sekci Ochrana osobních údajů.
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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)

