
  P R I H L Á Š K A  
na vedeckú konferenciu 

 
CSTI 2018 

 
PREMOSŤOVANIE DISCIPLÍN A DRUHOV DEDIČSTVA – 

EFEKTÍVNA OCHRANA DEDIČSTVA V 21. STOROČÍ 
 

7. – 9. marca 2018 
SNM - Výstavný pavilón Podhradie, Bratislava 

 
 
Titul:  
Priezvisko:  
Meno:  
Spoluautori 
príspevku 
(priezvisko, 
meno) 

 

Zamestnanie:  
Adresa 
pracoviska: 

 

Telefón:  
E-mail:  
 
 
Aktívni účastníci 
 
Mám záujem vystúpiť s prednáškou*:   ÁNO  NIE 

Mám záujem vystúpiť s krátkou informáciou*:  ÁNO  NIE 

Mám záujem vystúpiť s posterom*:     ÁNO  NIE 

 
Názov prednášky, krátkej informácie alebo posteru a krátka anotácia (max. 150 slov): 
 
 
 
 
–––––––––––––––- 
* nehodiace sa preškrtnite;  
ak máte záujem o viaceré príspevky, je potrebné zaslať novú prihlášku s uvedením, že sa 
jedná o druhý/ tretí príspevok     
Termín odoslania prihlášky príspevku (abstraktu):   do 30. september 2017 
Termín registrácie bez príspevku:           do 28. februára 2018  
 
Scan podpísanej prihlášky aj s Vyhlásením o súhlase s poskytnutím osobných údajov 
poslať v elektronickej forme na e-mailovú adresu: kabinet@snm.sk 
 



VYHLÁSENIE O SÚHLASE S POSKYTNUTÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV  
 
Poskytujem svoje osobné údaje, v rozsahu uvedenom v tejto návratke, organizátorom 
konferencie:  

• Slovenskému národnému múzeu v Bratislave, štátnej príspevkovej organizácii so 
sídlom Vajanského nábrežie 2, P.O.Box 13, 810 06 Bratislava 16,  IČO:  00164 721 

• Slovenskej technickej univerzite (Fakulta chemickej a potravinárskej technológie) 
v Bratislave, štátnej príspevkovej organizácii so sídlom  Radlinského 9, 812 37 
Bratislava 1, IČO:  00397687 

na účely zborníka, evidencie, a s tým súvisiacej administratívy účastníkov vedeckej 
konferencie CSTI  2018.  
 
Súhlas so spracúvaním osobných údajov sa pre tento účel v zmysle § 10 ods. 3 písm. b) 
zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon“) nepožaduje a som si 
vedomý/á povinnosti poskytnúť svoje osobné údaje pre daný účel.  
Zároveň potvrdzujem, že som si vedomý/á, že z konferencie bude vyhotovená 
fotodokumentácia za účelom dokumentácie podujatia a súhlasím so zverejnením takýchto 
fotografií z konferencie za účelom zdokumentovania konferencie a informovania verejnosti 
o jej konaní. Tento súhlas poskytujem dobrovoľne a na neurčitý čas, pričom ho môžem 
kedykoľvek odvolať, a to doručením písomného a podpísaného odvolania na adresu 
niektorého z organizátorov.  
Podpisom potvrdzujem, že som bol/a poučený/á o svojich právach vyplývajúcich z § 28 
Zákona.  
 
 
 
 
 

_____________________________ 
                                                                                                                  podpis 

 
 


