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ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
• Η συμμετοχή στην εκδήλωση «Logistics στη Δυτική Ελλάδα και την Πελοπόννησο» θεωρείται έγκυρη με την καταβολή του κόστους συμμετοχής
έως την Δευτέρα 25 Φεβρουαρίου 2019.
• Η καταβολή του κόστους συμμετοχής γίνεται με κατάθεση στους παρακάτω τραπεζικούς λογαριασμούς με δικαιούχο το Κέντρο Λειτουργιών &
Ανταγωνιστικότητας Μ.Ι.Κ.Ε:
Τράπεζα Πειραιώς, ΙΒΑΝ: GR81 0172 0190 0050 1908 7955 126
Εθνική Τράπεζα, IBAΝ: GR10 0110 1210 0000 1210 0421 457
Alpha Bank, IBAN: GR69 0140 3010 3010 0200 2012 250
Αιτιολογία: Επωνυμία της εταιρείας του συμμετέχοντος μαζί με τη φράση «Εκδήλωση 26.2.19».
• Τυχόν ακυρώσεις θα γίνονται δεκτές χωρίς οικονομική επιβάρυνση έως την Τρίτη 19 Φεβρουαρίου 2019. Μετά την παρέλευση της παραπάνω ημερομηνίας,
θα πραγματοποιείται τιμολόγηση του 50% του κόστους συμμετοχής.
• Σε περίπτωση μη προσέλευσης χωρίς ενημέρωση της διοργανώτριας εταιρείας, θα τιμολογείται το 100% του κόστους συμμετοχής.
• Η αποστολή της παρούσας δήλωσης συμμετοχής φέρει την έγκριση της εταιρείας, η οποία συμφωνεί στην τιμολόγησή της, εκτός εάν ειδοποιήσει εμπρόθεσμα
και γραπτώς με e - mail τη διοργανώτρια εταιρεία (info@operationscenter.eu).
Eνημέρωση- Λήψη Συγκατάθεσης για την Επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων σας
H εταιρεία με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ» και διακριτικό τίτλο «OPERATIONS CENTER» με έδρα τη
Γλυφάδα Αττικής, οδός Βασίλη Τσιτσάνη αριθμ. 28 (εφεξής «η Εταιρεία») επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα που καταχωρίσατε στο παρόν έντυπο προς
τον σκοπό:
α) της τήρησης του σχετικού αρχείου της Εταιρείας και της διοργάνωσης της εκδήλωσης στην οποία θα συμμετέχετε. Νομική βάση επεξεργασίας αποτελεί η
εκπλήρωση της σύμβασής μας μαζί σας.
β) της έκδοσης των απαιτούμενων φορολογικών παραστατικών. Νομική βάση της επεξεργασίας είναι η συμμόρφωση με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, που
επιβάλλει τη συλλογή των στοιχείων σας για την έκδοση νόμιμων παραστατικών και την εκπλήρωση φορολογικών υποχρεώσεων.
γ) της ενημέρωσής σας για μελλοντικές εκδηλώσεις και δράσεις της Εταιρείας. Περαιτέρω σας ενημερώνουμε ότι οπτικοακουστικό υλικό από την εκδήλωση στην
οποία θα συμμετέχετε, δηλαδή φωτογραφίες και videos, θα χρησιμοποιηθούν στα social media της Εταιρείας, στο κανάλι της στο youtube, στο site της καθώς και
στα έντυπα με τις δράσεις της Εταιρείας. Το κείμενο της εισήγησής σας σε μορφή pdf θα αναρτηθεί, επίσης, στο site της Εταιρείας και στα έντυπά της. Στις
τελευταίες περιπτώσεις (newsletter και χρήση οπτικοακουστικού υλικού), η επεξεργασία βασίζεται στην προηγούμενη ρητή και ειδική συγκατάθεση που επιλέγετε
να μας χορηγήσετε επιλέγοντας ΝΑΙ ή ΟΧΙ σε χωριστό σημείο του παρόντος εντύπου (κατωτέρω). Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας οποτεδήποτε,
επικοινωνώντας με την Εταιρεία στα στοιχεία που αναφέρονται στο τέλος του εντύπου.
Τα προσωπικά δεδομένα σας είναι προσβάσιμα από εξουσιοδοτημένο προσωπικό της Εταιρείας, καθώς και από τρίτα νομικά ή φυσικά πρόσωπα, που ενεργούν για
λογαριασμό της, ως εκτελούντες την επεξεργασία, στο πλαίσιο ειδικής συμφωνίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων που έχουμε καταρτίσει μαζί τους.
Επίσης είναι προσβάσιμα από φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή οργανισμούς στους οποίους η Εταιρεία υποχρεούται να διαβιβάσει τα δεδομένα σας, βάσει των
διατάξεων της νομοθεσίας. Ακόμη θα είναι προσβάσιμα από τρίτους στις περιπτώσεις που είναι αναγκαίο για την προστασία των δικαιωμάτων μας, την τήρηση
δικαστικής απόφασης, την ανταπόκριση σε αίτημα Κανονιστικής ή άλλης Αρχής.
Η επεξεργασία των δεδομένων σας πραγματοποιείται εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Αναφορικά με τον χρόνο διατήρησης των προσωπικών σας δεδομένων, η γενική μας πολιτική είναι να διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο για όσο
χρονικό διάστημα απαιτείται για την εκπλήρωση του σκοπού για τον οποίο συλλέγονται, εκτός εάν ο νόμος επιτρέπει ή επιβάλλει μεγαλύτερο χρονικό διάστημα
διατήρησης. Σε κάθε περίπτωση δεν διατηρούμε προσωπικά δεδομένα για χρονικό διάστημα άνω των 10 ετών.
Τα δικαιώματά σας
Σε σχέση με την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να ασκήσετε τα ακόλουθα δικαιώματα:
• ανάκλησης της συγκατάθεσής σας για επεξεργασία των δεδομένων σας.
• πρόσβασης και διόρθωσης ή διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων ή περιορισμού της επεξεργασίας τους ή αντίταξης στην επεξεργασία, καθώς και
δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων,
• δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας
• υποβολής καταγγελίας στην αρμόδια εποπτική αρχή εάν θεωρείτε ότι η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων παραβιάζει τη νομοθεσία,
χρησιμοποιώντας το σύνδεσμο http://www.dpa.gr. Για την άσκηση των ανωτέρων δικαιωμάτων σας, καθώς και για οποιαδήποτε επικοινωνία σχετικά με τα
προσωπικά δεδομένα σας, παρακαλούμε να επικοινωνείτε με την κ. Μαριλένα Αργυρού στο email : info@operationscenter.eu.
Συναινώ στη χρήση οπτικοακουστικού υλικού από την εκδήλωση, στη χρήση φωτογραφιών στα social media της Εταιρείας, στο site της, καθώς και στα έντυπα που
εκδίδονται με τις δράσεις της, στη χρήση videos στο κανάλι της εταιρείας στο youtube και στο site της. Συναινώ να λαμβάνω ενημέρωση για έτερες
εκδηλώσεις/σεμινάρια/συνέδρια και εν γένει δράσεις της Εταιρείας, στα στοιχεία επικοινωνίας που έχω δηλώσει με την παρούσα. ΝΑΙ
ΌΧΙ
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