ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ – ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ
ΘΕΜΑ : «ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΕΕ/2016/679 ΓΙΑ
ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (GDPR)»

Συνάδελφοι,
Το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθήνας στο πλαίσιο των ανταποδοτικών
υπηρεσιών προς τα μέλη του, διοργανώνει ΔΩΡΕΑΝ ενημερωτική
συμβουλευτική – εκπαιδευτική συνάντηση σχετικά με τον τρόπο
συμμόρφωσης με τον Γενικό Κανονισμό της ΕΕ για την Προστασία
Προσωπικών Δεδομένων (GDPR), δεδομένης της από 25/5/2018
εφαρμογής
του
«Κανονισμού
(ΕΕ)
2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου
2016.
Στην περίπτωση που επιθυμείτε να
συμμετάσχετε στην ενημερωτική
συμβουλευτική – εκπαιδευτική
συνάντηση, παρακαλούμε όπως
συμπληρώσετε την ΦΟΡΜΑ - ΔΗΛΩΣΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ στα site: https://goo.gl/forms/Zzyg6uzVxgDhQk593 και http: //
www.masterkek.gr / MasterKEK/bea-prostasia-proswpikwn-dedomenwn . html
ή αποστείλετε συμπληρωμένη την επισυναπτόμενη ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ στα
παρακάτω email : master36@masterkek.gr και vgianop@acsmi.gr ή
εναλλακτικά στο fax : 2102712755, έως 5/6/2018.
Τα σεμινάρια θα διενεργηθούν τον μήνα Ιούνιο κάθε Τετάρτη στην έδρα του
Επιμελητηρίου στην διεύθυνση Ακαδημίας 18, 1ος όροφος και ώρες 17:30 με
20:30.
Η συμβουλευτική – εκπαιδευτική συνάντηση σχεδιάστηκε και υλοποιείται από
το ΒΕΑ σε συνεργασία με τον Όμιλο εκπαίδευσης και συμβουλευτικής MASTER
και αποτελεί δράση του ΒΕΑ ως μέλος του Δικτύου Enterprise Europe Network
(EEN).
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε στα τηλέφωνα: 210
3680758 και 2160009000 – εσωτ. (137 και 138)
Σημείωση: Δικαίωμα συμμετοχής χωρίς άλλη οικονομική επιβάρυνση
έχουν τα ταμειακά ενήμερα μέλη του ΒΕΑ και θα τηρηθεί αυστηρά
σειρά
προτεραιότητας
λόγω
μεγάλου
ενδιαφέροντος
και
περιορισμένου χώρου και χρόνου.

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΜΕΛΟΥΣ ΒΕΑ ΣΕ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ :
«ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΕΕ/2016/679 ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (GDPR)»
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΑΦΜ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΣΤΑΘΕΡΟ:
ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΚΙΝHTO: ΝΟΜΙΜΟΥ
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ:

EMAIL ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΠΡΟΣΟΧΗ: Όλα τα πεδία είναι υποχρεωτικά.

Δηλώνω ότι έχω διαβάσει την Ενημέρωση για την «Προστασία Προσωπικών
Δεδομένων» από το ΒΕΑ (www.acsmi.gr) και συναινώ να χρησιμοποιούνται
τα προσωπικά και επιχειρησιακά στοιχεία μου, ώστε να ενημερώνομαι για
σχετικές εκδηλώσεις και άλλα θέματα ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας,
ως μέλος του Επιμελητηρίου.
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