
 
  

 

Pozvánka / Invitation 

Demonstrační den / Demonstration event 

PRO-BIO obchodní společnost s r.o. (PROBIO), Staré 

Město 

DEMONSTRAČNÍ DEN – 

VHODNÉ ODRŮDY PŠENICE 

OZIMÉ SETÉ DO 

EKOLOGICKÉHO 

ZEMĚDĚLSTVÍ  

DEMONSTRATION DAY – 

RECOMMENDED WINTER 

WHEAT VARIETIES FOR 

ORGANIC SYSTEM  

  

21. červen 2022 

 

Program 

10:00 | Principy ekologického šlechtění 

pšenice seté pro potravinářské 

zpracování 

Heinrich Grausgruber (BOKU, Vídeň)  

 

21 June 2022 

 

Program 

10:00| Breeding principles of organic 

winter wheat for quality traits  

 

Heinrich Grausgruber (BOKU, Vienna) 

 



 
  

 

13:00 | Komentovaná prohlídka odrůd 

pšenice vhodných 

do ekologického zemědělství 

Petr Trávníček (PROBIO) 

 

V rámci projektu ECOBREED bude k 

vidění 15 odrůd a populací pšenice 

seté a potravinářské kvality z ČR, 

Švýcarska, Německa, Rakouska, a 

Maďarska.  

Akce končí společným obědem v 13:00. 

Pro zájemce je možná prohlídka 

ostatních porostů. 

 

Přihlášení na akci brezani@probio.cz 

 

Místo: 

EKOFARMA PROBIO s.r.o. Velké 

Hostěrádky 224, 691 74 

Tetín (GPS: 49.04047762287925, 

16.864680505118987) 
 

13:00 | Field presentation of 

recommended winter wheat varieties for 

organic system 

Petr Trávníček (PROBIO) 

 

15 winter wheat varieties and 

populations from the Czech Republic, 

Switzerland, Germany, Austria and 

Hungary will be presented within 

ECOBREED project. 

The field day ends at 13:00, in the case of 

interest additional field excursion will be 

held.  

 

Please register at brezani@probio.cz 

 

Venue: 

EKOFARMA PROBIO s.r.o. Velké 

Hostěrádky 224, 691 74 

Tetín (GPS: 49.04047762287925, 

16.864680505118987) 
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GDPR 

Akce bude fotografována a/nebo natáčena za účelem 

propagace nebo reportáže o akci. Svou účastí na akci 

vyjadřujete souhlas s uvedenými podmínkami. Zpracování 

osobních údajů probíhá v souladu s platným národním 

zákonem o ochraně osobních údajů (NPDPA) a nařízením 

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. Směrnice 95/46/ES. Fotografie a záznamy z akce 

budou zveřejněny na webových stránkách nebo sociálních 

sítích ATK a partnerů projektu, v elektronickém 

zpravodajství, na portálech a kanálech mediálních domů, 

které o ně projeví zájem, a v publikacích a dalších 

propagačních aktivitách ATK. Fotografie se budou týkat 

akce jako celku, nikoli jednotlivých účastníků. 

 

SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ: Adam Brezáni, Lipová 40, 

Staré Město, 788 32, Česká republika. 

UKLÁDÁNÍ FOTOGRAFIÍ A NAHRÁVEK: Adam Brezáni, 

Lipová 40, Staré Město, 788 32, Česká republika 

VAŠE PRÁVA TÝKAJÍCÍ SE FOTOGRAFIÍ A VIDEOZÁZNAMŮ: V 

souladu s platnými právními předpisy (včetně výjimek 

nebo odchylek z těchto předpisů) máte právo na přístup ke 

svým důležitým osobním údajům, právo na opravu chyb ve 

svých osobních údajích a právo vznést námitku proti 

oprávněným důvodům a proti zpracování svých důležitých 

osobních údajů. Máte také právo podat stížnost na 

zpracování svých osobních údajů příslušnému úřadu pro 

ochranu osobních údajů. V případě uplatnění práv a v 

případě dotazů nám prosím napište na 

brezani@probio.cz 

PŘÍSLUŠNÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY: Správa fotografií a záznamů 

pořízených na akci bude prováděna v souladu s právními 

předpisy EU a Maďarska a bude vykládána v souladu s nimi 

a spadá do výlučné pravomoci soudů v Maďarsku. Tím 

nejsou dotčena vaše zákonná práva. 

 

OPRÁVNĚNÁ OSOBA PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ V 

SOUVISLOSTI S FOTOGRAFIEMI A VIDEOZÁZNAMY: 

Oprávněnou osobou pro ochranu osobních údajů 

společnosti PROBIO je Adam Brezáni. 

 

 

 

GDPR 

The event will be photographed and / or filmed for the 

purpose of promotion or reporting on the event. By 

coming to the event, you agree to the defined conditions. 

The processing of personal data takes place in accordance 

with the applicable National Personal Data Protection Act 

(NPDPA) and Regulation (EU) 2016/679 of the European 

Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the 

protection of individuals with regard to the processing of 

personal data and on the free movement of such data. 

Directive 95/46 /EC. Photos and recordings of the event will 

be published on the website or social networks of the ATK 

and project partners, in electronic news, on portals and 

channels of media houses that will show interest, and in 

publications and other promotional activities of ATK. 

Photos will refer to the event as a whole and not to 

individual attendees. 

PERSONAL DATA MANAGER: Adam Brezáni, Lipová 40, 

Staré Město, 788 32, Česká republika 

STORAGE OF PHOTOGRAPHS AND RECORDINGS: Adam 

Brezáni, Lipová 40, Staré Město, 788 32, Česká republika 

YOUR RIGHTS RELATING TO PHOTOS AND VIDEOS: In 

accordance with applicable law (including exceptions or 

derogations from this law), you have the right to access 

your important personal data, the right to correct errors in 

your personal data and the right to object to legitimate 

reasons and to the processing of their important personal 

data. You also have the right to complain about the 

processing of your personal data to the relevant data 

protection authority. In case of exercising rights and in 

case of questions, please write to us at brezani@probio.cz 

 

APPLICABLE LEGISLATION: The management of 

photographs and recordings taken at the event will be 

carried out in accordance with the legislation of the EU and 

Hungary and shall be interpreted in accordance with it and 

falls under the exclusive jurisdiction of the courts in 

Hungary. This does not affect your legal rights. 

AUTHORIZED PERSON FOR THE PROTECTION OF 

PERSONAL DATA IN RELATION TO PHOTOS AND VIDEOS: 

The authorized person for data protection of the PROBIO 

is Adam Brezáni. 

 


