
Obecné podmínky účasti na LŠ molekulární biologie a biotechnologie 2020

Vyplněním přihlášky a zaregistrováním se na LŠ souhlasíte, že:

 na začátku LŠ budete seznámeni s bezpečnostní práce v laboratoři a se správnou laboratorní
praxí a souhlasíte, že se po celou dobu trvání LŠ budete v laboratořích řídit těmito zásadami a
pokyny organizátorů LŠ – nechcete snad přijít k úrazu, ne? A taky účet za opravu laboratoří
nebo snad i celé budovy by nebyl zrovna nízký :-))

 pokud se budete připojovat na svých zařízeních k síti (EDUROAM), nebudete, prosím, stahovat
žádný kontroverzní obsah, popř. obsah podléhající autorskému právu. 

 veškeré materiály, které obdržíte, jsou předmětem autorských práv a slouží jen pro vaši vlastní,
resp. osobní potřebu a není možné je šířit dál.

 nedorazíte na LŠ pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek a nebudete je užívat ani
během  doby  trvání  LŠ.  Nebudete  nevhodným  chováním  narušovat  průběh  LŠ  ani  ostatní
účastníky. Chceme si to všichni užít a neradi bychom někoho z LŠ kvůli nevhodnému chování
vylučovali.

Ochrana osobních údajů

Při vyplňování přihlašovacího formuláře jsme vás požádali o některá osobní data, včetně údajů rodičů
nezletilých dětí. Tyto údaje slouží k tomu, abychom na základě přihlášek byli schopni zajistit hladký
průběh LŠ – počty obědů, ochranných pomůcek, materialů, certifikátů apod. 

Tyto údaje neslouží k žádným marketingovým účelům, slouží pouze pro potřeby ZF JU po dobu konání
LŠ molekulární biologie a biotechnologie a budou po skončení celého běhu LŠ zničeny a skartovány.

V přihlášce máte možnost si zvolit souhlas či nesouhlas s fotografováním po dobu trvání LŠ. Tyto
fotografie budou zveřejněny pouze na sociálních sítích a webu ZF JU, popř. na webu a sociálních sítích
Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Tyto fotografie budou pečlivě zabezpečeny a použity
pouze ke stanovenému účelu. Nebudou poskytovány nikomu dalšímu. Zpracování probíhá podle § 80 a
n. z. č. 89/2012 občanského zákoníku.

Správcem  údajů  je  Zemědělská  fakulta  JU,  Studentská  1668,  370  05,  České  Budějovice,  IČO:
60076658. Zabezpečení osobních údajů je v souladu se z. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a s
Obecným nařízením EU 2016/679 o ochraně osobních údajů („GDPR“). Podle tohoto nařízení máte
právo:

na přístup ke svým údajům
na opravu a odstranění nesprávných údajů
na podání vysvětlení zpracování vašich údajů
na odvolání souhlasu se zpracováním a využitím údajů

Kdyby vám nebylo cokoliv jasné, napište na email uvedený na stránkách http://ls.zf.jcu.cz.



Storno podmínky

Pokud se jako přihlášení nebudete moci z jakýchkoliv důvodů zúčastnit LŠ ve stanoveném termínu –
přece jenom je to za dlouho, že – dejte nám, prosím, vědět. Počet míst na LŠ je omezen, a třeba by se
chtěl zúčastnit někdo, na koho se nedostalo v době přihlašování.

Žádné penále nehrozí, všechno je zadarmo, ale v rámci kolegiality je dobré a milé dát nám včas vědět,
že se nebudete naší LŠ účastnit. 


