
ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA 

Svaz průmyslu a dopravy České republiky se sídlem Freyova 948/11, 190 00 Praha 9, Česká republika 
zapsaný v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, odd. L, vl. 3148, IČO 00536211, DIČ CZ00536211 

Sekce mezinárodních vztahů, tel.: +420 225 279 404, e-mail: pserakova@spcr.cz 
 1/2 

PODNIKATELSKÁ MISE 
doprovázející předsedu PSP ČR Radka Vondráčka 

při jeho cestě Číny ve dnech 3. – 7. 11. 2019 
 

Organizace: 
(Úplný název přihlašovatele) 

 
Sídlo:  
(Adresa včetně PSČ) 

 

IČ:   DIČ:  

Statutární/oprávněný 

zástupce organizace: 
 Kontaktní osoba:  

Telefon:  E-mail:  

Fax:  www:  

Bankovní spojení:  
Zapsán v obchod. 

rejstříku: 
 

 

Jméno a příjmení  

účastníka mise: 
 Postavení ve firmě:  

Telefon:  E-mail:  

Fax:  Mobil na účastníka:  

  Členská firma SP ČR ANO          NE 

 

Řádná registrace na misi zahrnuje: 
1. zaslání vyplněné, podepsané a orazítkované přihlášky na adresu pserakova@spcr.cz  

2. vyplnění elektronického formuláře, který naleznete pod tímto linkem:  

https://registrace.spcr.cz/?eventId=748&controller=event&task=individualRegister 
3. zaslání vzorového snímku ve španělštině za Vaši společnost k prezentaci na podnikatelském 

fóru 
4. další náležitosti uvedené v pozvánce 

 

Přihlášku i registraci je potřeba zaslat nejpozději do 26. září 2019. 
 

 

Záloha na úhradu nákladů na účast na podnikatelské misi pro 1 účastníka je 61.000 Kč, pro členy Svazu průmyslu 
a dopravy ČR 57.950 Kč. Záloha je splatná na základě zálohové faktury, kterou přihlašovatel obdrží po registraci 
a potvrzení jeho účasti na misi. Vyúčtování zálohy bude provedeno daňovým dokladem po obdržení a ověření 
všech relevantních účetních dokladů z tuzemska i zahraničí v souladu s platnými právními předpisy a interními 
směrnicemi SP ČR. 
 
Náklady na účastníka mise zahrnují: kvalitní ubytování v jednolůžkových pokojích, místní přepravu autobusem, 
účast na seminářích a společných akcích, vízový poplatek, zápis v prezentačním katalogu účastníků v čínštině a 
náklady spojené s přípravou cesty a službami pracovníka Svazu průmyslu a dopravy ČR během cesty. Doprava 
vládním speciálem do Číny a zpět není účastníkům účtována.  

Pokud přihlašovatel účastníka odhlásí, nebo pokud by z jakéhokoliv důvodu došlo k prodlení s připsáním zálohy na účet SP 

ČR, je SP ČR oprávněn účastníka vyřadit z mise a přihlašovatel se zavazuje zaplatit storno poplatek v uvedené výši.  
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Storno poplatky: zrušení do 3. října 2019 – ve výši 50 % zálohy  
                 zrušení od 4. října 2019 (včetně) – ve výši 100 % zálohy 
 
 
 
Oprávněný zástupce přihlašovatele prohlašuje, že organizace, kterou zastupuje, nemá vůči České republice a 
příslušným orgánům sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění závazky po lhůtě splatnosti, ani 
že není v úpadku.  
 
 
Vyplněním přihlášky a odesláním podepsané a naskenované přihlášky (tj. uzavřením smlouvy o účasti na 
podnikatelské misi dále jen smlouva o účasti) beru na vědomí, že Svaz průmyslu a dopravy České republiky, se 
sídlem Freyova 948/11, 190 00 Praha 9,  IČO 00536211, zapsaný ve spolkovém rejstříku Městského soudu v Praze, 
odd. L, vl. 3148, (dále jen "správce") ve smyslu právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů, především 
Nařízení 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 a o zrušení směrnice 95/46/ES 
(obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen "GDPR"),  
·         zpracuje osobní údaje účastníka uvedené ve smlouvě o účasti pro nezbytné plnění smlouvy a je oprávněn 
je zpracovat po dobu trvání a splnění povinnosti dle uzavřené smlouvy o účasti na podnikatelské misi a dále 
v mezích platných právních předpisů, 
·         zpracuje osobní údaje účastníka obsažené v pořízených video a fotodokumentacích pro účely informace o 
akci a k propagaci SP ČR, 
·         je oprávněn poskytnout osobní údaje účastníka uvedené ve smlouvě o účasti v nezbytném rozsahu třetím 
osobám pro naplnění účelu smlouvy o účasti – státní správě, zahraničním zastupitelstvím ČR, kancelářím 
představitelů politických stran, 
·         je oprávněn poskytnout osobní údaje účastníka uvedené ve smlouvě o účasti v nezbytném rozsahu 
příjemcům ve třetích zemích – provozovatelům ubytování, dopravcům, případně třetím osobám pro naplnění 
zprostředkovaných služeb dle smlouvy o účasti. 
a současně se zavazuji, pokud nejsem totožný s účastníkem, že o výše uvedeném zpracování jeho osobních údajů 
budu účastníka informovat.  
Poskytnuté údaje jsou pravdivé a přesné a poskytuji je dobrovolně.  
Informace o zpracování a ochraně osobních údajů SP ČR jsou k dispozici na https://www.spcr.cz/o-nas/ochrana-
osobnich-udaju. 
 
 
 

V ................................    dne ................   Podpis oprávněného zástupce organizace:  ……………………………  
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