ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Επιμορφωτικό Διαδικτυακό Σεμινάριο σε συνεργασία με την BM HELLAS – BM TRADA με θέμα:

«ISO 9001:2015 Εσωτερικοί Επιθεωρητές Ποιότητας»
Παρασκευή 29 Μαΐου, ώρα 17:00-21:00 & Σάββατο 30 Μαΐου 2020, ώρα 10:00-18:00,

• ΕΝΟΤΗΤΑ 1η ISO 9001 AWARENESS
• ΕΝΟΤΗΤΑ 2η ISO 9001 Implementation & Certification
Κόστος συμμετοχής και για τις δύο ενότητες 170€*
Κόστος συμμετοχής μόνο για την 1η ενότητα: 100€
*Η

απόκτηση

του

εγκεκριμένου

πιστοποιητικού

Εσωτερικού

Επιθεωρητή

προϋποθέτει

την

παρακολούθηση και των δύο ενοτήτων.
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ: _______________________________________________________________
ΑΦΜ:_____________________________________ ΔΟΥ: _________________________________________
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: _____________________________________________________________________________
Τ.Κ.:_____________________________________________________________________________________
ΤΗΛΕΦΩΝΟ:_____________________________________________________________________________
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ

ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

E-MAIL
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Παράκληση για την καλύτερη προετοιμασία και τον προγραμματισμό του σεμιναρίου, να αποσταλεί η Αίτηση
Συμμετοχής σας το αργότερο μέχρι την Τρίτη 26 Μαΐου 2020, στο φαξ. 24210-26394 ή στο e-mail:
info@sbtse.gr.
Με την υποστήριξη του
ΣΒΘΣΕ/Enterprise Europe Network

Δήλωση Συναίνεσης
ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ
«ISO 9001:2015 Εσωτερικοί Επιθεωρητές Ποιότητας»
Παρασκευή 29 Μαΐου2020, ώρα 17:00-21:00 & Σάββατο 30 Μαΐου 2020, ώρα 10:00-18:00,
Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδος, ως διοργανωτής του σεμιναρίου, αποδίδει 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 διοργανώνουμε είναι απαραίτητο να
επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα.
Τα δεδομένα, που συλλέγουμε, αποθηκεύουμε κι επεξεργαζόμαστε, είναι: α) το ονοματεπώνυμο του συμμετέχοντα β) τη
θέση του στην επιχείρηση γ) τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου δ) το e-mail του συμμετέχοντα ε) το όνομα της επιχείρησης
στ) τα στοιχεία επικοινωνίας της επιχείρησης ζ) το ΑΦΜ και τη ΔΟΥ της επιχείρησης και η) τα στοιχεία του υπεύθυνου
επικοινωνίας της επιχείρησης
Τα δεδομένα σας αποθηκεύονται και χρησιμοποιούνται για τη διοργάνωσή και προβολή της ενημερωτικής εκδήλωσης και
την αποστολή ενημερωτικού υλικού.
Παρακαλούμε λάβετε υπόψιν ότι, καθότι η διοργάνωση του ηλεκτρονικού σεμιναρίου θα γίνει σε συνεργασία με την εταιρία
BM HELLAS – BM TRADA, για την ηλεκτρονική διεξαγωγή του σεμιναρίου και την απόκτηση εκ μέρους σας βεβαίωσης
παρακολούθησης ή βεβαίωσης εγκεκριμένου πιστοποιητικού Εσωτερικού Επιθεωρητή, ο ΣΒΘΣΕ θα διαβιβάσει στην
εταιρία BM HELLAS – BM TRADA το ονοματεπώνυμο σας και το e-mail σας.
Παρακαλούμε συμπληρώστε:
Έχω ενημερωθεί και παραχωρώ την συναίνεσή μου για την επεξεργασία των άνωθι
αναφερθέντων προσωπικών μου δεδομένων.
Παρακαλούμε συμπληρώστε:

Ονοματεπώνυμο

Με την υποστήριξη του
ΣΒΘΣΕ/Enterprise Europe Network

Υπογραφή

