JELENTKEZÉSI LAP
Gyógyszerészek XXVIII. Országos Kongresszusa 2018.
2018. október 11-14.
Hunguest Hotel Bál Resort**** - 8220 Balatonalmádi, Bajcsy-Zsilinszky u. 14.

ASSZISZTENS

Regisztrált(ak) neve:
Nyilvántartási szám:
Kísérő(k) neve:
Munkahely neve:
Cím:
Telefon:

E-mail:

Fax:

Számlázási név, cím,
adószám:
Amennyiben jelentkezési lapját faxon, vagy elektronikusan (e-mail) küldi át, levélben már ne ismételje meg!

Regisztráció GYOK 2018. (2018. október 12-14.)
Regisztráció*:

fő részére – Jellege: szabadon választható: 12 pont
*Regisztrációs díj: 9.450,- Ft/fő + ÁFA

Kísérő regisztráció***:

fő részére

Kísérő regisztráció díja: 4.000,- Ft/fő + ÁFA

* A regisztráció tartalmazza: az előadásokon történő részvétel lehetőségét, a kiállítás látogatását, a kongresszus hivatalos kiadványait, a névkitűzőt,
valamint az akkreditációs pontot.
*** A kísérő regisztráció tartalmazza: a kongresszus hivatalos kiadványait és a kiállítás látogatásának lehetőségét.
FONTOS! REGISZTRÁCIÓ NÉLKÜL A RENDEZVÉNY NEM LÁTOGATHATÓ!

Szállás és étkezés rendelése
Dátum
csütörtök
október 11.
péntek
október 12.
szombat
október 13.
vasárnap
október 14.

Étkezés
Standard büfé ebéd
5.500,- Ft/fő/alkalom

Szállás
1 ágyas

2 ágyas

db

szoba

szoba

db

szoba

szoba

db

szoba

szoba

HUNGUEST HOTEL BÁL RESORT****
STANDARD 1 ÁGYAS: 24.500,- Ft/FŐ/ÉJ
STANDARD 2 ÁGYAS: 18.800,- Ft/FŐ/ÉJ
A szállás ára tartalmazza a bőséges büféreggelit, büfévacsorát, a wellness
részleg korlátlan használatát (úszómedence, szauna, infraszauna,
gőzkabin, merülő medence, jacuzzi, Knepp-taposó, fitnesz tornaterem,
pihenőszoba, fürdőköntös használata), a szobaszéf és vezeték nélküli
internet használatot, a kültéri parkolót a szálloda területén (kamerával
megfigyelt, őrzés nélküli), az áfát és az idegenforgalmi adót.

db
2 ágyas elhelyezés esetén szobatársam:

A Standard büfé ebéd a következőket tartalmazza: 2 fajta leves, 4 féle főétel, köretek, desszert variációk, salátabár, gyümölcstál, 1 ásványvíz

Gála vacsora – 2018. október 13. szombat

fő részére kérek belépőt

A Gála vacsora részvételi díja félpanziós vendégek számára: 9.000,- Ft/fő +ÁFA
A Gála vacsora részvételi díja nem félpanziós vendégek számára: 13.000,- Ft/fő +ÁFA
(Az ár tartalmazza a korlátlan italfogyasztást 3 órás időintervallumban (20.00 órától - 23.00 óráig), melyben a következő italok fogyaszthatóak: üdítő (savas,
rostos), ásványvíz (savas, mentes), kávé, cappuccino, csapolt sör, minőségi palackozott borok (fehér, rosé, vörös).

A

RENDEZVÉNYEN TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTEL KIZÁRÓLAG REGISZTRÁCIÓVAL LEHETSÉGES!
HOZZÁJÁRULOK A RENDEZVÉNY SORÁN RÓLAM KÉSZÍTETT FOTÓK KÖZLÉSÉHEZ !

ALULÍROTT MEGRENDELEM A KÉRT SZOLGÁLTATÁSOKAT ÉS ELFOGADOM A RÉSZVÉTELI FELTÉTEL EKBEN
LEÍRTAKAT ÉS KIJELENTEM, HOGY A MELLÉKELT ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓT
MEGISMERTEM.

____________________
DÁ TUM

____________________
A LÁÍRÁ S

MAGÁNGYÓGYSZERÉSZEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE
1135 Budapest, Kerekes u. 9. V/6. Tel.: 06 1 236 0974 Fax: 06 1 236 0975
e-mail: rendezveny@moszinfo.hu

,

PEC SÉT

Asszisztensekre vonatkozó részvételi feltételek
JELENTKEZÉSEK, SZOLGÁLTATÁSOK
A jelentkezés a kitöltött ”Jelentkezési Lap” visszaküldésével történik, melyet a Magángyógyszerészek Országos Szövetsége címére
szíveskedjenek eljuttatni (faxon, e-mail-en, vagy postai úton). A kitöltött, aláírt és címünkre megküldött jelentkezési lap a megjelölt
szolgáltatások megrendelését és a részvételi feltételekben foglaltak elfogadását jelenti, mely egyben a Magángyógyszerészek Országos
Szövetsége és a jelentkezési lapot kitöltő cég (személy) közötti szerződéskötésnek minősül. Kizárólag cégszerűen aláírt jelentkezési lapot
tekintünk érvényesnek.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

A Magángyógyszerészek Országos Szövetsége a Jelentkezési lap beérkezését követően a megadott e-mail címre elküldi a
megrendelt szolgáltatásokról a visszaigazolást, majd a számlát. A konferencián történő részvétel, illetve a megrendelt
szolgáltatások igénybevétele a számla kiegyenlítését követően lehetséges.
Amennyiben kétágyas elhelyezést kér, de szobatárs hiányában egyedül veszi igénybe a szolgáltatást, úgy az egyágyas elhelyezés
díját számlázzuk.
A megrendelt ebéden ebédjeggyel, illetve a megrendelt Gála vacsorán kizárólag belépőjeggyel lehet részt venni, melyet a
regisztráció alkalmával kapnak meg. Annyi darabszámú jegy kerül átadásra, amennyit előzetesen megrendeltek. Az elveszett
jegyeket nem áll módunkban pótolni.
A szállást foglaló vendégeknek a szállás ára tartalmazza a büféreggelit és büfévacsorát.
A helyszínen új szállásigényt csak a szabad helyek függvényében tudunk biztosítani.
A konferencia továbbképzésnek minősül, így minden regisztrált résztvevő a tanfolyamot követően az akkreditált pontot megkapja.
Jelentkezési határidő: 2018. szeptember 28. Ezen idő túli jelentkezést már csak a helyszínen tudunk elfogadni. Szíves
megértésüket köszönjük!

FIZETÉSI FELTÉTELEK
1.
2.
3.
4.
5.

Jelen szerződés alapján a Magángyógyszerészek Országos Szövetsége által kibocsátott számlán megjelölt fizetési határidő a
mérvadó.
Késedelmes fizetés esetén jelen szerződés szerint a mindenkori érvényes jegybanki alapkamat kétszeresét számítjuk fel
késedelmi kamatként.
A Magánygyógyszerészek Országos Szövetsége a megrendelt igényeknek megfelelően csak tételes számlát állíthat ki, egyösszegű
számlát nem áll módjába kiállítani.
Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a konferencián történő részvétel feltétele az előzetesen kiállított számla határidőre történő
kifizetése.
A helyszínen megrendelt szolgáltatások kifizetése kizárólag készpénzben vagy bankkártyával lehetséges!

LEMONDÁS, REKLAMÁCIÓ
1.
2.
3.
4.
5.

A Magángyógyszerészek Országos Szövetsége bármilyen lemondást vagy módosítást a lemondási határidőn belül, kizárólag írásban
fogad el. Lemondás esetén 2.000,- Ft-os adminisztrációs díjat számítunk fel!
Szállásra és étkezésre vonatkozó lemondási határidő: 2018. szeptember 04.
E határidő után beérkezett lemondásokat nem áll módunkban elfogadni, ezek Szövetségünk jogos követelései maradnak.
Amennyiben a jelentkező nem veszi igénybe és írásban nem mondja le a korábban megrendelt szolgáltatásokat, a kifizetett díjakat
visszafizetni nem tudjuk. Az ilyen esetben ki nem fizetett számla pedig Szövetségünk jogos követelése marad. A ki nem
fizetett számla önmagában nem jelenti a megrendelt szolgáltatások lemondását.
A kiállított számlával kapcsolatos reklamációt a fizetési határidő lejárta előtt kérjük írásban jelezni a penzugy@moszinfo.hu e-mail
címen, vagy a 06 (1) 236-09-74-es telefonszámon.
Várunk minden érdeklődő Asszisztens Kollégát!
Magángyógyszerészek Országos Szövetsége

Adatvédelmi és adatkezelési tájékoztató a „Jelentkezési laphoz”
A jelentkező (szolgáltatást igénybe vevő) adatait a Magángyógyszerészek Országos Szövetsége (MOSZ) az
adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően és a GDPR rendelet alapján tárolja és kezeli.
A jelen Adatvédelmi és adatkezelési tájékoztató megismerése a regisztráció feltétele.
A jelentkezőknek a regisztráció folyamán meg kell adniuk személyes adataikat (név, e-mail cím, számlázási adatok
stb.). A regisztráció során a MOSZ a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat bizalmasan kezeli. A jelentkezési
lap kitöltésével és visszaküldésével a jelentkező kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy a MOSZ a
szerződéskötés során közölt személyes adatait a szerződés teljesítése céljából, a szerződés megszűnését követően az
igényérvényesítési lehetőség megszűnéséig kezelje.

Az adatkezelés célja:
A MOSZ a szolgáltatást igénybe vevő személyes adatait a megrendelt szolgáltatás és az abból fakadó feladatok
teljesítése érdekében kezeli.

A kezelt adatok köre:
A regisztrált személyekről a regisztráció során önkéntesen megadott adatok kerülnek tárolásra.
A gyűjtött adatok felhasználása:
a. A személyes adatokat csak a megjelölt céllal használja fel a MOSZ, kivéve, ha más felhasználási módra
engedélyt kér és kap, illetve ha az megengedett vagy elvárt a jogszabályok által.
b. A MOSZ a személyes adatokat kizárólag a KBOSS.hu Kft. által üzemeltetett www.szamlazz.hu-val osztja
meg annak érdekében, hogy az számlát ki tudja állítani a szolgáltatást igénybe vevő részére.
c. A MOSZ nem teszi közzé a személyes adatokat harmadik fél számára (a fentebb felsorolt eseteken kívül),
kivéve, ha törvényi előírások kötelezik erre.
Az adatkezelő:
Az adatok kezelésére, tárolására és feldolgozására a MOSZ jogosult.


Cégnév: Magángyógyszerészek Országos Szövetsége



Székhely: 1135 Budapest, Kerekes u. 9. V/6.



Kapcsolattartó: Dr. Mikola Bálint elnök



E-mail cím: info@magangyogyszereszek.hu

Az adatkezelés időtartama:
A MOSZ a jelen regisztráció során gyűjtött adatokat addig kezeli, amíg a szolgáltatást igénybe vevővel a szerződés
meg nem szűnik, és az igényérvényesítésre nyitva álló határidő el nem telt, vagy szerződéskötés hiányában a
jelentkező a hozzájárulását vissza nem vonja.
A szolgáltatást igénybe vevővel jogai, jogorvoslat:
A szolgáltatást igénybe vevő tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes
adatainak

helyesbítését,

illetve

-

a

jogszabályban

elrendelt

adatkezelések

kivételével

-

törlését.

A szolgáltatást igénybe vevő kérelmére a MOSZ tájékoztatást ad:


az általa kezelt, illetve általa feldolgozott adatairól,



az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról,



a MOSZ, mint adatkezelő nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről,



továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat

A szolgáltatást igénybe vevő tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha:


a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő MOSZ vagy az adatátvevő érdekeit
szolgálja, vagy ha a saját helyzetével kapcsolatos okokból a szolgáltatást igénybe vevő számára ez
szükséges,



a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy
tudományos kutatás céljára történik, kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat
végrehajtása érdekében van szükség.

A MOSZ – az adatok kezelésének korlátozásával – a tiltakozást köteles a kérelem érkezésétől számított 15 nap alatt
megvizsgálni, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatni.
A szolgáltatást igénybe vevő az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéseivel a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatósághoz fordulhat (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., postacím: 1530
Budapest, Pf.:5).
A szolgáltatást igénybe vevő a regisztrációval elfogadja és hozzájárul, hogy a MOSZ által a jelen regisztráció
eredményeként kezelt személyes adatai átadásra kerüljenek a KBOSS.hu Kft. (1031 Budapest, Záhony utca 7/C.),
mint adatkezelő részére. A továbbított adatok köre a számlázási adatoknál megadott információk, valamint a
regisztrált e-mail cím, amire a számla érkezni fog.
A

MOSZ

részletes

Adatvédelmi

szabályzata

http://www.magangyogyszereszek.hu/ weboldalon.

elérhető

a

MOSZ

székhelyén,

továbbá

a

