ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Επιθυμώ να συμμετέχω στο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο που οργανώνει η Εταιρία Κοινωνικής
Ψυχιατρικής και Ψυχικής Υγείας Παναγιώτης Σακελλαρόπουλος, την 1η Νοεμβρίου 2019
,
σχετικά με το φάσμα των νευρολογικών διαταραχών (Άνοια, Νόσο Alzheimer, κλπ)
Ονοματεπώνυμο : …………………………………………………………………………………
Φορέας : ………………………..…………………………………………………………………….
Τηλέφωνο : …………………………………………………………..………………………………
Email : ……………………………………………………………..…………………………………..
Παρακαλούμε να αποσταλεί συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο στη διεύθυνση :
ekpsath@otenet.gr
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ:
Η Εταιρία συλλέγει τα παραπάνω προσωπικά σας δεδομένα με σκοπό την καταγραφή της
αιτήσεώς σας για συμμετοχή σας στο Σεμινάριο καθώς για την επικοινωνία μαζί σας για
ζητήματα που αφορούν την εκδήλωση αυτή (αποστολή ενημέρωσης, προγράμματος,
προσκλήσεων, βεβαιώσεων συμμετοχής κλπ.)
Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης ενδέχεται να
φωτογραφηθείτε ή να βιντεοσκοπηθείτε μεταξύ του κοινού ή ως ομιλητής, εισηγητής,
συμμετέχων. Το υλικό αυτό παραμένει στο αρχείο της ΕΚΨ&ΨΥ Π. Σακελλαρόπουλος, αλλά
ενδέχεται περαιτέρω να αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα της ή σε έντυπο ή ηλεκτρονικό
ενημερωτικό υλικό ή σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης που διαχειρίζεται η ΕΚΨ&ΨΥ Π.
Σακελλαρόπουλος.
Εάν δεν επιθυμείτε κάτι τέτοιο, μπορείτε να το δηλώσετε πριν την έναρξη της εκδήλωσης. Σε
κάθε περίπτωση, καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια ώστε το υλικό αυτό να μην θίγει τα
εικονιζόμενα πρόσωπα. Αν για οποιοδήποτε λόγο θεωρείτε ότι η δημοσιοποίηση υλικού που
σας αφορά θίγει τα νόμιμα δικαιώματά σας μπορείτε να απευθυνθείτε στην ηλεκτρονική
διεύθυνση gdpr@ekpse.gr Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με την πολιτική
απορρήτου της Εταιρίας Κοινωνικής Ψυχιατρικής και Ψυχικής Υγείας καθώς και για την
ενημέρωση σας αναφορικά με την συμμόρφωση της Εταιρίας με τον ΓΚΠΔ επισκεφτείτε το
website της Εταιρίας www.ekpse.gr/
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Επιθυμώ να λαμβάνω ηλεκτρονική ενημέρωση σε σχέση με επιστημονικές και άλλες
δραστηριότητες της Εταιρίας
ΝΑΙ ___________

ΟΧΙ ____________

Η παραπάνω συγκατάθεσή σας μπορεί να αρθεί ανά πάσα στιγμή χωρίς καμία συνέπεια στο
email gdpr@ekpse.gr ή πατώντας στο σχετικό σύνδεσμο unsubscribe στο τέλος του
ενημερωτικού που θα λάβετε.

Έλαβα γνώση __________________________________ [υπογραφή]
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