ΦΟΡΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΥΝΕΔΡΟΥ
Παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά τις παρακάτω οδηγίες πριν συµπληρώσετε τη φόρµα εγγραφής.
•
•
•
•
•
•
•
•

Συµπληρώστε τα στοιχεία µε πεζοκεφαλαίους χαρακτήρες.
Τα πεδία µε αστερίσκο (*) είναι υποχρεωτικά.
Η αποστολή να γίνει στο info@apr.com.gr
Παρακαλούµε όπως δηλώσετε έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας.
Ο αιτών/η αιτούσα αναλαµβάνει να διασφαλίσει ότι το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο είναι ενεργό και μπορεί να
λαμβάνει emails.
Παρακαλούμε όπως ελέγξετε εκ των προτέρων τις ρυθµίσεις της ανεπιθύµητης αλληλογραφίας.
H εταιρεία διοργάνωσης ουδεμία ευθύνη εάν συντρέχει ένας από τους παραπάνω λόγους και δεν λάβετε καμία
ενημέρωση.
Παρακαλούµε όπως συµπληρώστε µόνο µια διεύθυνση e-mail. Η συγκεκριµένη θα χρησιµοποιηθεί για την
αποστολή ενηµερώσεων αναφορικά µε την ηλεκτρονική σας εγγραφή καθώς επίσης και για λεπτοµέρειες που
αφορούν την επιστημονική εκδήλωση ΑΓΓΕΙΑΚΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΑΧΕΠΑ 2018.

☐ Φοιτητής/Φοιτήτρια
☐ Ιατρός
Άλλο

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΕΔΡΟΥ*
Επώνυμο
Όνομα
Ειδικότητα
Ιδιότητα
E-mail
Κινητό

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ*
Νοσοκομείο (1)
Κλινική (2)
Δ/νση
Πόλη

Αρ.
Τ.Κ.

(1) Νοσοκομείο ΕΣΥ / Πανεπιστημιακό, Νοσοκομείο Ιδιωτικού Τομέα
(2) Κλινική / Τμήμα / Τμήμα Πανεπιστημιακής Σχολής

Παρακαλούµε αναγράψτε τα στοιχεία του ιδιωτικού ιατρείου (εφόσον διατηρείτε).
Δ/νση
Πόλη

Αρ.
Τ.Κ.

Σας ενημερώνουμε ότι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, που συλλέγονται από την παρούσα φόρμα
χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την εκπλήρωση των σκοπών της εγγραφής στην ημερίδα, η δε επεξεργασία και
διαχείρισή τους υπόκειται στις σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας και του ευρωπαϊκού δικαίου για την
προστασία του ατόμου και την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

☐

Αποδέχομαι τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών μου δεδομένων από την εταιρεία Alpha Public Relations για
την αποστολή ενημερωτικού υλικού (e-newsletter) που θα αφορά την παρούσα επιστημονική ημερίδα καθώς και
αποστολή άλλων ενημερώσεων μέσω emails σχετικά με τη διεξαγωγή συναφών συνεδρίων στα πλαίσια των
προωθητικών ενεργειών των επιστημονικών εταιρειών που θα εκπροσωπεί.

☐

Δηλώνω ότι έχω λάβει γνώση της διαδικασίας εγγραφής στην επιστημονική εκδήλωση ΑΓΓΕΙΑΚΈΣ ΗΜΕΡΕΣ ΑΧΕΠΑ 2018
(Θεσ/νίκη, 08 Δεκεμβρίου 2018) και την αποδέχομαι χωρίς καμία επιφύλαξη.

ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

