ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΕΣ ΕΓΓΡΑΦΏΝ
Εγγραφές γίνονται έως και τρεις ημέρες πριν την έναρξη του
σεμιναρίου και εφόσον ακόμα υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις,
με τους ακόλουθους τρόπους:
ONLINE

Μπορείτε να εγγραφείτε στέλνοντας στο culture@hau.gr
συμπληρωμένη και σκαναρισμένη την αίτηση συμμετοχής
και πατώντας το κουμπί «Online αγορά» που βρίσκεται στην
σελίδα περιγραφής του σεμιναρίου. Θα μεταβείτε σε ασφαλές
περιβάλλον πληρωμών της Viva Payments. Online εγγραφή
γίνεται με χρήση χρεωστικής, προπληρωμένης ή πιστωτικής
κάρτας. Στην περίπτωση της πιστωτικής κάρτας μπορείτε
να επιλέξετε άτοκες δόσεις (ο μέγιστος αριθμός δόσεων
εμφανίζεται αφού γράψετε τα στοιχεία της κάρτας σας). Εφόσον
η συναλλαγή είναι επιτυχής θα λάβετε μήνυμα επιβεβαίωσης.
OFFLINE

Μπορείτε να εγγραφείτε στέλνοντας στο culture@hau.gr
συμπληρωμένη και σκαναρισμένη την αίτηση συμμετοχής
και αντίγραφο της κατάθεσης/μεταφοράς των συνολικών
διδάκτρων στον τραπεζικό λογαριασμό της Ελληνοαμερικανικής
Ένωσης που αναγράφεται παρακάτω. Παρακαλούμε σημειώστε
ότι τυχόν τραπεζικά έξοδα που προκύπτουν κατά τη συναλλαγή
βαρύνουν τον εντολέα.

ΑΊΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΉΣ
Επιθυμώ να εγγραφώ και να παρακολουθήσω το/α online πρόγραμμα/τα:
SOCIAL MEDIA ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

8 Οκτωβρίου – 23 Νοεμβρίου 2018 (1,5 μήνας – 120 ευρώ)
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ/ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑ

10 Οκτωβρίου – 10 Δεκεμβρίου 2018 (2 μήνες – 350 ευρώ)
ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΟΥ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

22 Οκτωβρίου – 22 Δεκεμβρίου 2018 (2 μήνες – 210 ευρώ)
ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Τα πεδία με αστερίσκο (*) είναι υποχρεωτικά

Επίθετο*
Όνομα*
Εταιρεία
Δ/νση Κατοικίας

☐ Alpha Bank: 441-00-2002-000010
(IBAN GR18 0140 4410441002002000010)
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Για γραπτή ακύρωση συμμετοχής έως και 15 ημέρες πριν
την έναρξη του προγράμματος επιστρέφεται το 100% των
διδάκτρων. Μετά την προθεσμία αυτή δεν επιστρέφονται
δίδακτρα.
Η Ελληνοαμερικανική Ένωση διατηρεί το δικαίωμα ακύρωσης
οποιουδήποτε προγράμματος για απρόβλεπτο λόγο. Σε
τέτοια περίπτωση τα δίδακτρα που έχουν καταβληθεί
επιστρέφονται.
ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

• Τα σεμινάρια διεξάγονται στα Ελληνικά. Ωστόσο, απαιτείται
καλό επίπεδο γνώσης της Αγγλικής Γλώσσας, καθώς
μέρος της βιβλιογραφίας που πρέπει να καλυφθεί για την
ολοκλήρωση των σεμιναρίων είναι στα Αγγλικά.
• Όσοι συμμετέχοντες παρακολουθήσουν όλες τις θεματικές
ενότητες, ολοκληρώσουν τουλάχιστον το 70% των ασκήσεων
του σεμιναρίου και συμπληρώσουν την φόρμα αξιολόγησης,
θα λάβουν βεβαίωση παρακολούθησης.
• Σε περίπτωση που οι συμμετέχοντες ολοκληρώσουν λιγότερο
από το 70% των ασκήσεων δε δικαιούνται βεβαίωση
παρακολούθησης.

ΤΚ / Πόλη

Κινητό Τηλ.*
E-mail *
ΣΠΟΥΔΈΣ

Απόφοιτος Λυκείου
Διδακτορικό
ΓΝΏΣΗ ΑΓΓΛΙΚΏΝ

Άριστη

Πολύ καλή

Απόφοιτος ΑΕΙ / ΤΕΙ

Καλή

ΓΝΏΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΏΝ/INTERNET

Άριστη
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΑΤΆΘΕΣΗΣ

Θέση/Ιδιότητα

Πολύ καλή

Καλή

Μεταπτυχιακό

Μέτρια
Μέτρια

ΠΟΛΙΤΙΚΉ ΠΡΟΣΤΑΣΊΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΏΝ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ

Η Ελληνοαμερικανική Ένωση συλλέγει και κάνει χρήση των προσωπικών δεδομένων,
που οι ενδιαφερόμενοι συμπληρώνουν στην αίτηση εγγραφής για τη συμμετοχή
τους στο/α ανωτέρω εκπαιδευτικό/α πρόγραμμα/τα, με σκοπό την άρτια διεξαγωγή
του προγράμματος (τιμολόγηση, μαθητολόγιο, κλπ.), την έκδοση πιστοποιητικού
παρακολούθησης και την εξυπηρέτηση αιτημάτων των ιδίων ή των εργοδοτών τους
που χρηματοδοτούν την συμμετοχή τους στην εκπαίδευση.
Τα δεδομένα που ζητούνται θα τηρούνται από την Ελληνοαμερικανική Ένωση σε
ηλεκτρονικό και/ ή φυσικό αρχείο και θα αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας
για τους σκοπούς που περιγράφονται παραπάνω. Η Ελληνοαμερικανική Ένωση θα
διατηρεί τα δεδομένα για 7 χρόνια μετά τη λήξη του εκπαιδευτικού προγράμματος,
εφ’όσον δεν προκύψει εν τω μεταξύ νέα εγγραφή. Έχετε δικαίωμα πρόσβασης στα
προσωπικά σας δεδομένα που διατηρεί η Ελληνοαμερικανική Ένωση, διόρθωσης,
διαγραφής, φορητότητας, περιορισμού της επεξεργασίας, εναντίωσης ή ανάκλησης
της συγκατάθεσής σας. Μπορείτε να ασκήσετε τα ανωτέρω δικαιώματά σας με την
αποστολή αίτησης στην Ελληνοαμερικανική Ένωση (Μασσαλίας 22 – 106 80 Αθήνα
ή στο email: privacy@hau.gr).
Για οποιαδήποτε περαιτέρω απορία σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών
σας δεδομένων και την άσκηση των δικαιωμάτων σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε
με τον Υπεύθυνο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Ελληνοαμερικανικής
Ένωσης (DPO): Ε: privacy@hau.gr, Τ: 210 3680056.

Κατανοώ και αποδέχομαι τις διαδικασίες εγγραφών και τις πολιτικές
ακύρωσης συμμετοχής και προστασίας προσωπικών δεδομένων.
Όνομα / Υπογραφή

Ημ/νία
*

Mασσαλίας 22, 106 80 Aθήνα, T.: 210 36 80 900, F.: 210 3633174
e-mail: hau@hau.gr, http://www.hau.gr
* Με άδεια λειτουργίας Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο από τον Εθνικό Οργανισμό
Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ)

