
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

  Τρίτη 

16/10/18 

09:00πμ – 13.00μμ 

Αμφιθέατρο ΠΑΣΥΔΥ 

 

Ο  Κυπριακός Οργανισμός 

Κυβερνοασφάλειας, και το ΚΕΒΕ 

σας προσκαλούν σε panel discussion με θέμα:  

 

Για συμμετοχές Π.Α. αποστέλλοντας τη δήλωση 

συμμετοχής μέχρι τις 15 Οκτωβρίου 2018  

Τ: 22889754, E: annac@ccci.org.cy, F: 22667593 

www.cycso.org 

Ειδικοί:  

  

Πωλίνα Χριστοδούλου – Νομικός 

Αλέξης Μιχαήλ – Υποψήφιος Διδάκτορας Κυβερνοασφάλειας 

Κυριάκος Παρπούνας –Πρόεδρος Συνδέσμου Προστασίας Πληροφοριών 

και Ιδιωτικότητας Κύπρου 

 

Κόστος Συμμετοχής: 50 ΕΥΡΩ (Συμπεριλαμβάνεται το ΦΠΑ) 
 

Οι συμμετέχοντες μπορούν να αποστείλουν από πριν μέχρι 5 ερωτήσεις στο 

email secretariat@cycso.org μέχρι τις 10 Οκτωβρίου. Στο πρώτο μέρος (09.00πμ-

11.00πμ) θα δοθούν απαντήσεις για τις πρώτες 2 ερωτήσεις κάθε συμμετέχοντα 

οι οποίες θα σταλούν εκ των προτέρων μέχρι την πιο πάνω ημερομηνία. Στο 

δεύτερο μέρος (11.20πμ-13.00μμ) οι συμμετέχοντες θα μπορούν υποβάλλουν 

ελεύθερα ερωτήσεις επί τόπου ενώ θα καταβληθεί προσπάθεια να απαντηθούν 

τυχόν επιπλέον ερωτήσεις (από τις 5) των συμμετεχόντων από το πρώτο μέρος. 

 

Στην εκδήλωση προτρέπονται να συμμετάσχουν μόνο όσοι έχουν γνώση των 

βασικών προνοιών του Κανονισμού GDPR 

 

 

5 μήνες μετά την εφαρμογή του GDPR 

Απαντώντας στα ερωτήματα που προκύπτουν  

mailto:annac@ccci.org.cy
http://www.sesek.com.cy
mailto:secretariat@cycso.org


  
 

 
 

 
Δήλωση Συμμετοχής στο Panel Discussion 

 

5 μήνες μετά την εφαρμογή του GDPR «

Απαντώντας στα ερωτήματα που προκύπτουν  »
 

Αμφιθέατρο ΠΑΣΥΔΥ, Λευκωσία 
16 Οκτωβρίου 2018  

 
Εταιρεία:   _____________________________________ 
 
Ονόματα Συμμετεχόντων:  1___________________________________ 
 
     2___________________________________ 
 
     3___________________________________ 
 
Email:  _______________________________________________________ 
 
Tηλ:  _______________________________________________________ 
 
Φαξ:  _______________________________________________________ 
 

Παρακαλώ απαντήστε μέχρι τις 15/10/18 
Φαξ: 22667593, Τηλ: 22889760, Email: annac@ccci.org.cy  

 
Τρόποι Πληρωμής (50 ΕΥΡΩ – Συμπεριλαμβάνεται το ΦΠΑ): 

1. Μετρητά η Επιταγή 
Κυρία Άννα Τσαγγάρη, ΚΕΒΕ, 4ος όροφος, Λευκωσία  

2. Μέσω Τραπεζικής Μεταφοράς:  
Name of A/C Holder: Cyprus Chamber of Commerce & Industry  
Τράπεζα Κύπρου - Account Number: 0194-12-006537  
Ελληνική Τράπεζα - Account Number: 121-01-013924-01  

Εξουσιοδότηση (Υποχρεωτική Συμπλήρωση – Παρακαλώ σημειώστε X ή √) 
 
«Εγώ ο/η _______________________________________________, δηλώνω ότι είμαι άνω των 18 ετών. Εξουσιοδοτώ τον CyCSO και το 

ΚΕΒΕ να χρησιμοποιούν όλα τα πιο πάνω προσωπικά δεδομένα με σκοπό την συμμετοχή στο πιο πάνω σεμινάριο. ☐ 

  
Εξουσιοδοτώ τον CyCSO και το ΚΕΒΕ να μου αποστέλλουν παρόμοιας φύσης με την πιο πάνω εκδήλωση ενημερωτικό υλικό σε 

μελλοντικό χρόνο. ☐ 
 
Ενημερώνομαι ότι δύναται να αναρτηθούν σε ιστοσελίδες ή/και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φωτογραφίες ή/και βίντεο από τη 
συγκεκριμένη εκδήλωση στις οποίες εμφανίζομαι, για σκοπούς προβολής της εκδήλωσης.   Εάν δεν προβείτε στη σχετική εξουσιοδότηση 
προς το ΚΕΒΕ για τη διατήρηση των δεδομένων σας για μελλοντική επικοινωνία, αυτά θα καταστραφούν με το πέρας της εκδήλωσης. 
Πέραν του δικαιώματος απόσυρσης της συγκατάθεσής σας, διαθέτετε επίσης τα δικαιώματα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, 
φορητότητας, περιορισμού ή αντίταξης στην επεξεργασία των δεδομένων σας, τα οποία μπορείτε να εξασκήσετε μέσω γραπτής αίτησης  
στο ΚΕΒΕ. Διαθέτετε επίσης το δικαίωμα καταγγελίας στο Γραφείο Επιτρόπου Προσωπικών Δεδομένων». 
 
Ημερομηνία _________________________        Υπογραφή ________________________________ 
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