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Registrační poplatek 

Registrační poplatek činí 3.900 Kč bez DPH a zahrnuje 
účast na dvoudenní konferenci HxGN LOCAL Česko a 
Slovensko 2019, konferenční materiály, stravování po 
dobu konference a účast na společenském večeru. 
Ubytování a cestovní náklady nejsou zahrnuty v ceně 
registračního poplatku. 

Po příjezdu se nahlašte u registračního pultu, kde 
kromě konferenční brožury a ostatních materiálů, 
obdržíte svoji jmenovku. Noste ji na viditelném místě, 
tak, aby nedocházelo k nedorozuměním ohledně 
platné registrace.  

 

Termíny registrace a storno účasti 

Registrovat se lze prostřednictvím online formuláře 
nejpozději do 9. června 2019. Formulář je dostupný na 
webových stránkách konference www.hxgnlocal.com. 

Účast na konferenci lze zrušit pouze písemnou formou, 
a to na kontakty uvedené na webových stránkách 
akce. Na storna doručena měsíc před termínem 
konference se nevztahují žádné storno poplatky.  Na 
žádosti o zrušení registrace doručené po tomto 
termínu se vztahuje 50 % storno z registračního 
poplatku. Svoji neúčast může účastník nahradit 
jmenováním jiného účastníka. 

 

Ubytování a rezervace hotelu 

Registrační poplatek v sobě nezahrnuje náklady na 
ubytování v hotelu během konference. Pořadatel 
pouze zajišťuje účastníkovi rezervaci hotelového 
pokoje, dle údajů, které účastník vyplní v registračním 
formuláři.  

Platba za ubytování se provádí při odjezdu v hotelové 
recepci. Akceptována je platba v hotovosti nebo 
kreditní kartou. Jakékoli jiné formy platby (např. 
faktura) si musí účastník s hotelovou recepcí sjednat 
sám. 

 

Souhlas se zpracováním osobních údajů 

Uděleným souhlasem poskytujete pořadatelům 
společnostem Intergraph CS s.r.o., IČO: 447 96 650, se 
sídlem Prosecká 851/64, 190 00 Praha 9 – Prosek a 
Hexagon Metrology s.r.o., IČO: 27897958, se sídlem 
Litvínovská 609/3, 190 00 Praha 9 - Prosek, souhlas se 
zpracovním osobních údajů (jména, příjmení, 
telefonního čísla, e-mailové adresy a názvu a adresy 
společnosti) v nezbytném rozsahu, za účelem 
registrace účastníka na konferenci, a to v souladu se 
zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a 
se zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách 
informační společnosti. Souhlas poskytujete zcela 
svobodně a udělený souhlas můžete kdykoli vzít zpět 
písemně na adresu sídla pořadatelů. Obě 
společnosti prohlašují, že budou poskytnuté osobní 
údaje zpracovávat v souladu s právní úpravou a k 
účelům, ke kterým jí byl souhlas udělen. Na 
společnosti se můžete kdykoli obrátit s žádostí o 
sdělení, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, 
požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování 
osobních údajů, vyžádat si u nás přístup k těmto 
osobním údajům, své osobní údaje aktualizovat či 
opravit, požadovat výmaz těchto osobních údajů či se 
obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. 
  

 

http://www.hxgnlocal.com/

