
 
 
 

 
 
 

POZVÁNKA NA PŘEDVÁNOČNÍ SEMINÁŘ  
 

Vážení přátelé a partneři české revmatologie 
 

Ředitelství Revmatologického ústavu si Vás dovoluje pozvat na předvánoční seminář RÚ Praha, který se uskuteční dne 11. 
prosince 2019 od 18:00 hodin, v sále restaurantu U Pecků, na adrese Staromlýnská 621/5, 190 00  Praha -  Vysočany. 
(dostupnost: GPS: 50.1101569N, 14.4988642E, Metro  B - Vysočanská, tramvaj č. 6, 14, 16, 23, zastávka Nádraží Vysočany)  
 

                                                                                                                        prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc. 
                                                                                                                                                 ředitel ústavu 
 

ODBORNÝ PROGRAM SEMINÁŘE 
 

• Doporučení pro léčbu spondyloartritid; prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc.   

• Novinky v léčbě psoriatické artritidy; MUDr. Liliana Šedová  

• Registr ATTRA – význam pro klinickou praxi; doc. MUDr. Jakub Závada, Ph.D.  
 

Po skončení odborného programu semináře bude následovat společná večeře s nápoji. Večeře je určená jako občerstvení 
pro účastníky semináře. 
Seminář je určen pro lékaře RÚ Praha.  
Svoji účast, prosíme, potvrďte na e-mail: kvitkovan@revma.cz nejpozději do 29. 11. 2019. 
Registrace a účast na semináři je bezplatná. 
 

Ochrana osobních údajů ve znění Zákona č. 101/2000 Sb., a Obecného nařízení o ochraně osobních údajů GDPR, (General Data 
Protection Regulation) ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů. 

 
Odesláním tohoto elektronického objednávkového formuláře (nebo zasláním vyplněného a podepsaného tištěného objednávkového 
formuláře (včetně jeho scan kopie) dáváte souhlas společnosti Congress Prague, s.r.o.,:  

• se zpracováním a nakládáním s firemními a osobními údaji obsaženými v tomto objednávkovém formuláři výhradně pro účely 
účasti a prezentace objednatele na této vzdělávací akci, zasílání dalších informací o této vzdělávací akci a případně dalších jiných 
vzdělávacích akcích organizovaných Congress Prague, s.r.o., 

• s řešením a vypořádáním dalších souvisejících objednávek, vztahujících se k  účasti objednatele na této vzdělávací akci nebo jiných 
vzdělávacích akcích organizovaných Congress Prague, s.r.o.,  

• s vypořádáním plateb, dotazů a návrhů, vztahujících se k účasti objednatele na této vzdělávací akci a jiných vzdělávacích akcích, 
organizovaných Congress Prague, s.r.o.,  

To vše v rámci a ve smyslu Zákona o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb., v platném znění a Obecného nařízení o ochraně 
osobních údajů, (General Data Protection Regulation (GDPR), (celým názvem nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze 
dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů). 
Tento souhlas může objednatel kdykoliv odvolat, odvolání musí mít písemnou formu a musí být adresováno a doručeno Congress 
Prague, s.r.o. Účinnost odvolání souhlasu nastává druhý den po dni doručení.  
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