
                                                   
 

Με την υποστήριξη του  

ΣΒΘΚΕ/Enterprise Europe Network 

 

 
 

 

 

 

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 

Επιμορφωτικό Σεμινάριο με θέμα: 

  
«Η σύγχρονη φιλοσοφία οργάνωσης ενός τμήματος πωλήσεων» 

 

 

 Τετάρτη 10 Ιουλίου 2019, ώρα 17:00-21:00, στο ΙΒΕΠΕ - ΣΕΒ Παράρτημα Βόλου, Α΄ ΒΙ.ΠΕ. ΒΟΛΟΥ 

 

 

 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ: ______________________________________________ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ____________________________________________________________ 

Τ.Κ.:_____________________________________________________________________ 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ:_____________________________________________________________ 

FAX: ____________________________________________________________________ 

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ 
ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

E-MAIL 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

    

    

    

    

 

Παράκληση για την καλύτερη προετοιμασία και τον προγραμματισμό της ενημερωτικής συνάντησης, να αποσταλεί 

η Αίτηση Συμμετοχής σας το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 05 Ιουλίου 2019, στο φαξ. 24210/26394 ή στο e-

mail: info@sbtke.gr. 

 

mailto:info@sbtke.gr


                                                   
 

Με την υποστήριξη του  

ΣΒΘΚΕ/Enterprise Europe Network 

 

 
 

Δήλωση Συναίνεσης 

 

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ  

 

«Η σύγχρονη φιλοσοφία οργάνωσης ενός τμήματος πωλήσεων» 

 
Τετάρτη 10 Ιουλίου 2019, ώρα 17:00-21:00,  

στο ΙΒΕΠΕ - ΣΕΒ Παράρτημα Βόλου, Α΄ ΒΙ.ΠΕ. ΒΟΛΟΥ 
 

Οι διοργανωτές της εκδήλωσης, ο ΣΒΘΚΕ και το ΙΒΕΠΕ - ΣΕΒ αποδίδουν ιδιαίτερη σημασία στην προστασία των 

προσωπικών δεδομένων σας. Σεβόμαστε την προστασία της ιδιωτικής ζωής και τηρούμε την ισχύουσα νομοθεσία για τη 

προστασία των προσωπικών δεδομένων, συμπεριλαμβανομένου του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών 

Δεδομένων (Ευρωπαϊκός Κανονισμός 2016/679) γνωστού και ως GDPR.  

Στο πλαίσιο της δήλωσης συμμετοχής σας στο Επιμορφωτικό Σεμινάριο που συνδιοργανώνουμε είναι απαραίτητο να 

επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα.  

Παρακαλούμε, όπως λάβετε υπόψη σας, ότι κατά τη διάρκεια της ενημερωτικής εκδήλωσης θα υπάρχει φωτογράφιση και οι 

φωτογραφίες που θα παραχθούν, θα χρησιμοποιηθούν για προβολή των δραστηριοτήτων των φορέων διοργάνωσης (π.χ. δελτία 

τύπου, αναρτήσεις στην ιστοσελίδα του, κοινωνικά δίκτυα κτλ.). 

Τα δεδομένα, που συλλέγουμε, αποθηκεύουμε κι επεξεργαζόμαστε, είναι: α) το Ονοματεπώνυμο β) την Επιχείρηση Φορέα γ) 

τη Θέση στην Επιχείρηση δ) τον αριθμό  τηλεφώνου  ε)  το e-mail στ) τη φωτογραφία. 

Τα δεδομένα σας αποθηκεύονται και χρησιμοποιούνται για τη διοργάνωσή και προβολή της ενημερωτικής εκδήλωσης και την 

αποστολή ενημερωτικού υλικού.  

 

Παρακαλούμε συμπληρώστε: 

 

Στο πλαίσιο της φωτογραφικής κάλυψης της ενημερωτικής συνάντησης παρέχω την  

συγκατάθεσή μου για τη συλλογή, αποθήκευση, χρήση και δημοσίευση φωτογραφιών  

μου, καθώς και της χρήσης των στοιχείων επικοινωνίας μου για την αποστολή εισηγή- 

σεων και ενημερωτικού υλικού  

 

 

 

Ονοματεπώνυμο 

 

Υπογραφή 

 

 

 

 

 

 


