
 

   
 

Με την υποστήριξη 

 

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 

Ο ΣΕΒ σύνδεσμος επιχειρήσεων και βιομηχανιών και ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας & Στερεάς 

Ελλάδος ΣΒΘΣΕ  

σας προσκαλούν σε ενημερωτική εκδήλωση με θέμα:  

 

«Brexit: Ενημέρωση των εξαγωγικών επιχειρήσεων για τα νέα δεδομένα» 

 
μέσω της πλατφόρμας ZOOM 

 

Τετάρτη 21 Απριλίου 2021, ώρα 15:00-17:00 

 
 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ: ______________________________________________________________ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ________________________________________________________T.K. ________________ 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ:_____________________________________________________________________________ 

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ 
ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

E-MAIL 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

    

    

    

    

Παράκληση για την καλύτερη προετοιμασία και τον προγραμματισμό της εκδήλωσης, να αποσταλεί η Αίτηση 

Συμμετοχής σας το αργότερο μέχρι την Τρίτη 20 Απριλίου 2021, στο φαξ. 24210-26394 ή στο e-mail: 

info@sbtse.gr. 

 

Ερωτήματα που θα θέλατε να θέσετε. 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

Για περισσότερες πληροφορίες:  

   Βίκυ Μακρυγιάννη, ΣΕΒ, Τ: 211 6000121, E: vmakrigianni@sev.org.gr,  

                                  Κρις Έλεν Ζαρμπούνη, ΣΒΘΣΕ, Τ:24210 28111 Ε: kzarmpouni@sbtse.gr 
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Με την υποστήριξη 

 

Δήλωση Συναίνεσης 

 
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ 

 

«Brexit: Ενημέρωση των εξαγωγικών επιχειρήσεων για τα νέα δεδομένα» 

 

Τετάρτη 21 Απριλίου 2021, ώρα 15:00-17:00 
 

Ο ΣΕΒ σύνδεσμος επιχειρήσεων και βιομηχανιών και ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδος 

ΣΒΘΣΕ ως συνδιοργανωτές της ενημερωτικής εκδήλωσης, 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 ενημερωτικής εκδήλωσης, που συνδιοργανώνουμε 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 και ε) το όνομα της επιχείρησης . 

Τα δεδομένα σας αποθηκεύονται και χρησιμοποιούνται για τη διοργάνωση και προβολή της ενημερωτικής 

εκδήλωσης και την αποστολή ενημερωτικού υλικού. 

Παρακαλώ σημειώστε ότι η διαδικτυακή εκδήλωση θα βιντεοσκοπηθεί. 
 
Συμφωνείτε να συμπεριληφθεί η συμμετοχή σας στο πλαίσιο της φωτογραφικής κάλυψης της  διαδικτυακής  

εκδήλωσης; 

 

                               ΝΑΙ                                          ΟΧΙ 

 

 

Παρακαλούμε συμπληρώστε: 

 

 

 

 

Ονοματεπώνυμο 

 

Υπογραφή 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 


