ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο,
ως αποκλειστικός αντιπρόσωπος
του Εκθεσιακού Οργανισμού του Μονάχου
στην Ελλάδα και την Κύπρο,
έχει την τιμή να σας προσκαλέσει
στην παρουσίαση της BAU 2019,
Διεθνής Έκθεση Αρχιτεκτονικής, Δομικών Υλικών και Δομικών Συστημάτων στο Μόναχο,
τη Δευτέρα 5 Νοεμβρίου 2018
ώρα 17:00
στο ATHENΑΕUM INTERCONTINENTAL ATHENS HOTEL
Λ. Συγγρού 89 - 93
αίθ. VIP
στα πλαίσια του Πολυσυνεδρίου Capital + Vision.
Την έκθεση θα παρουσιάσει
o κ. Markus Sporer,
Exhibition Manager BAU.
Η παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί στα αγγλικά.
Θα χαρούμε ιδιαίτερα να σας έχουμε κοντά μας.
Παρακαλώ να δηλώσετε τη συμμετοχή σας μέχρι την Παρασκευή 28 Σεπτεμβρίου 2018,
συμπληρώνοντας και αποστέλλοντας το παρόν έντυπο στο Φαξ: 210 64 45 175, email:
muenchenmesse@ahk.com.gr, κα Α. Θεοφανίδου: 210 64 19 037 + 6944 266 603.
Περιορισμένος αριθμός θέσεων, θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.
Παρουσίαση της έκθεσης BAU 2019
Εταιρία/Eφημερίδα/Περιοδικό/:
Διεύθυνση:
Ονοματεπώνυμο συμμετέχοντος:
Tηλ :

Φαξ:

Τ.Κ.:

Περιοχή:

E-Mail:

Mε φιλικούς χαιρετισμούς
Αθηνά Θεοφανίδου
Εκπρόσωπος
Εκθεσιακού Οργανισμού του Μονάχου
στην Ελλάδα και την Κύπρο
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Προσωπικά ∆εδοµένα – Φωτογράφιση ή /και Βιντεοσκόπηση
«Παρουσίαση της BAU 2019»
Το Ελληνογερµανικό Εµπορικό και Βιοµηχανικό Επιµελητήριο, στο εφεξής «Επιµελητήριο», »,
∆ορυλαίου 10-12, 115 21 Αθήνα, Αττικής, τηλ.: 210 6419000, φαξ: 210 6445175, Ε-Μail:
ahkathen@ahk.com.gr αποδίδει 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
∆εδοµένων (Ευρωπαϊκός Κανονισµός 2016/679) γνωστού και ως GDPR.
Στο πλαίσιο της δήλωσης συµµετοχής σας στην «Παρουσίαση της BAU 2019»είναι απαραίτητο να
επεξεργαστούµε τα προσωπικά σας δεδοµένα. Εάν αρνηθείτε να µας χορηγήσετε τα στοιχεία που
επισηµαίνονται µε αστερίσκο (*) ως υποχρεωτικά, θα είναι αδύνατο για εσάς να συµµετάσχετε
στην«Παρουσίαση της BAU 2019»
Τα δεδοµένα σας αποθηκεύονται στη βάση δεδοµένων του Επιµελητηρίου µας (nh-office) και
χρησιµοποιούνται για τη διοργάνωσή της «Παρουσίασης της BAU 2019»
και για την αποστολή ενηµερωτικού υλικού. Εάν επιθυµείτε να λαµβάνετε και µελλοντικά ενηµερώσεις
(µέσω ηλεκτρονικού και συµβατικού ταχυδροµείου ή/και fax) για επόµενες«Παρουσιάσεις της
BAU»,αλλά και για εκθέσεις του κλάδου σας, εκδηλώσεις, δράσεις και γενικά υπηρεσίες του
Επιµελητηρίου, µπορείτε να µας ενηµερώσετε ήδη από τώρα στο τέλος του παρόντος.
Παρακαλούµε, όπως λάβετε υπόψη σας, ότι κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα υπάρχει
φωτογράφιση ή/και βιντεοσκόπηση και οι φωτογραφίες ή/και τα βίντεο που θα παραχθούν, θα
χρησιµοποιηθούν για ενηµερωτικούς σκοπούς του Επιµελητηρίου (π.χ. δελτία τύπου, αναρτήσεις στην
ιστοσελίδα του, κοινωνικά δίκτυα κτλ.).
Τα προσωπικά δεδοµένα που επεξεργαζόµαστε
Τα προσωπικά δεδοµένα, που συλλέγουµε, αποθηκεύουµε κι επεξεργαζόµαστε, είναι:
α) Όνοµα β) Επώνυµο γ) Ιδιότητα δ) Φωτογραφία σας ε) αριθµός τηλεφώνου στ) Ε-Μail
Σε ποια βάση στηριζόµαστε για την επεξεργασία τους
Καθώς οι φωτογραφίες , το όνοµα, η ιδιότητα, ο αριθµός τηλεφώνου και η διεύθυνση Ε-Μail σας,
αποτελούν προσωπικά δεδοµένα, απαιτείται συγκατάθεση για τη συλλογή, αποθήκευση και χρήση
τους.
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Σηµειώστε ότι όσον αφορά στις φωτογραφίες, η συγκατάθεσή σας αυτή, αφορά µόνο φωτογραφίες
που σας απεικονίζουν ως το κεντρικό πρόσωπο και θα παραµείνει ισχυρή µέχρι την ανάκλησή της από
εσάς.
Σηµειώστε επίσης ότι για τη λήψη φωτογραφιών/βίντεο που απεικονίζουν γενικά πλάνα, που δεν
εστιάζουνσε συγκριµένα πρόσωπα (π.χ. οµάδες συµµετεχόντων που συζητούν, φωτογραφίες του
χώρου της εκδήλωσης κτλ.), καθώς και για τη χρήση τους, δεν στηριζόµαστε στη συγκατάθεσή σας,
αλλά στο έννοµο συµφέρον του Επιµελητηρίου να καταγράφει, να τεκµηριώνει και να προβάλλει τη
δραστηριότητά του.
∆ιάρκεια αποθήκευσης

Τα δεδοµένα αποθηκεύονται για όσο χρονικό διάστηµα είναι απολύτως απαραίτητο για την επίτευξη
των συγκεκριµένων επιδιωκόµενων σκοπών. Ειδικότερα, για τις πληροφορίες που αφορούν τη δήλωση
συµµετοχής σας, αυτές διατηρούνται για όσο χρόνο επιβάλλουν οι διατάξεις της φορολογικής
νοµοθεσίας, ενώ οι φωτογραφίες και τα βίντεο διατηρούνται για διάστηµα 10 ετών. Σε κάθε
περίπτωση το κριτήριο, που χρησιµοποιείται για τον καθορισµό της περιόδου αποθήκευσης, βασίζεται
στη συµµόρφωση µε τις προθεσµίες που επιτρέπονται από το νόµο και τις αρχές της ελαχιστοποίησης
των δεδοµένων, του περιορισµού της αποθήκευσης ή της ορθολογικής διαχείρισης των αρχείων µας.
Μην ξεχνάτε ότι έχετε δικαιώµατα

Έχετε ανά πάσα στιγµή το δικαίωµα να ζητήσετε να αποκτήσετε πρόσβαση στα προσωπικά σας
δεδοµένα, να ζητήσετε τη διόρθωση, συµπλήρωση ή διαγραφή τους, τον περιορισµό της επεξεργασίας
τους και τη φορητότητα αυτών. Έχετε επίσης το δικαίωµα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία τους,
καθώς και να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας, ανά πάσα στιγµή, επικοινωνώντας µε το
Επιµελητήριο, στα στοιχεία που αναφέρονται στην αρχή του παρόντος εντύπου. Σηµειώστε ότι η
ανάκληση της συγκατάθεσής σας, δεν θίγει τη νοµιµότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη
συγκατάθεση µέχρι την ανάκλησή της.
Τέλος, δικαιούστε να υποβάλλετε καταγγελία για κάθε παράβαση της σχετικής νοµοθεσίας στην
αρµόδια εποπτική αρχή, που στην Ελλάδα είναι η Αρχή Προστασίας ∆εδοµένων Προσωπικού
Χαρακτήρα (www.dpa.gr).
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Παρακαλούµε συµπληρώστε τα παρακάτω:
*Παρέχω τη συγκατάθεσή µου για τη συλλογή, αποθήκευση, χρήση και δηµοσίευση φωτογραφιών µου
□ Ναι

□ Όχι

*Επιθυµώ να λαµβάνω ενηµέρωση για µελλοντικές«Παρουσιάσεις της BAU»
□ Ναι

□ Όχι

*Επιθυµώ να λαµβάνω ενηµέρωση για εκθέσεις του κλάδου µου, εκδηλώσεις, δράσεις και υπηρεσίες
του Επιµελητηρίου
□ Ναι

□ Όχι

*Επιθυµώ τα προσωπικά µου δεδοµένα να συµπεριληφθούν στη λίστα συµµετεχόντων που θα είναι
διαθέσιµη στον Εκθεσιακό Οργανισµό του Μονάχου
□ Ναι

□ Όχι

Για κάθε επιπλέον πληροφορία σχετικά µε τα προσωπικά σας δεδοµένα/φωτογράφιση/βιντεοσκόπηση
στην «Παρουσίαση της BAU 2019»παρακαλούµε να απευθυνθείτε στην κα ΕλίζαΛιούτα, τηλ.
2106419038, E-Mail: e.liouta@ahk.com.gr
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