23 Νοεμβρίου 2020
ΠΡΟΣ:
ΘΕΜΑ:

Όλα τα Μέλη
Ετήσια Γενική Συνέλευση ΚΕΒΕ 27/11/2020

Αγαπητά Μέλη,
Σε σχέση με το πιο πάνω θέμα σας ενημερώνουμε ότι λόγω των περιοριστικών μέτρων
η Ετήσια Γενική Συνέλευση του ΚΕΒΕ θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά στις 27
Νοεμβρίου, 2020 η ώρα 4:30μ.μ.
Όσοι επιθυμείτε να συμμετάσχετε πρέπει να αποστείλετε στο ΚΕΒΕ (email
andrig@ccci.org.cy) την επισυναπτόμενη Δήλωση Συμμετοχής συμπληρώνοντας
απαραίτητα και το email σας, με το οποίο επιθυμείτε να συμμετάσχετε στη
τηλεδιάσκεψη, το αργότερο μέχρι τις 25/11/20 ώστε να γίνουν οι απαραίτητες
διευθετήσεις.
Με τη Δήλωση Συμμετοχής σας, θα σας σταλεί ηλεκτρονικό μήνυμα με το σύνδεσμο
(link) που πρέπει να πατήσετε την ημέρα της εκδήλωσης για να συνδεθείτε. Παράκληση
όπως συνδεθείτε μέχρι τις 4:15μμ.
Όσα Μέλη έχουν αποστείλει ήδη τη Δήλωση Συμμετοχής τους, παρακαλούνται όπως
αγνοήσουν την παρούσα. Για τυχόν απορίες παρακαλώ επικοινωνείτε με τη κα. Κλαίρη
Ανδρέου στο τηλ. 22889716.
Με εκτίμηση
Μάριος Τσιακκής
Γενικός Γραμματέας
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ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Παρακαλώ σημειώστε ότι επιθυμώ να συμμετάσχω στην Ετήσια Γενική Συνέλευση του ΚΕΒΕ,
στις 27 Νοεμβρίου 2020 η οποία θα γίνει διαδικτυακά.
ΟΝΟΜΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:.....................................................................................................................................................
ΟΝΟΜΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ/ΠΩΝ....................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
ΑΡ.ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ:.........................................................................................................................................................
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ: ................................................................................................................................
ΥΠΟΓΡΑΦΗ:.................................................................................................................................................................
 Εξουσιοδοτώ το ΚΕΒΕ να χρησιμοποιήσει όλα τα πιο πάνω προσωπικά δεδομένα με σκοπό τη συμμετοχή στην πιο πάνω εκδήλωση.
 Ενημερώνομαι ότι δύναται να αναρτηθούν σε ιστοσελίδες ή/και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φωτογραφίες ή/και βίντεο από τη
συγκεκριμένη εκδήλωση για σκοπούς προβολής. 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 ή/και στο ΙΕΚ. Διαθέτετε επίσης το
δικαίωμα καταγγελίας στο Γραφείο Επιτρόπου Προσωπικών Δεδομένων».

ΦΑΞ ΚΕΒΕ: 22669048 / email: andrig@ccci.org.cy

