Διαδικασίες Εγγραφών
Μπορείτε να γραφτείτε ατομικά, ή μέσω του
εργοδότη σας online ή μέσω email.
ONLINE ΕΓΓΡΑΦΗ

Εγγραφείτε εδώ. Θα μεταβείτε σε ασφαλές περιβάλλον
πληρωμών. Online εγγραφή γίνεται με χρήση
χρεωστικής, προπληρωμένης ή πιστωτικής κάρτας.
Στην περίπτωση της πιστωτικής κάρτας μπορείτε
να επιλέξετε 2 άτοκες δόσεις. Εφόσον η συναλλαγή
είναι επιτυχής θα λάβετε μήνυμα επιβεβαίωσης, ενώ
στη συνέχεια θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για να
διευκρινίσουμε αν επιθυμείτε προσωπική απόδειξη ή
τιμολόγιο.

Αίτηση Συμμετοχής
Επιθυμώ να εγγραφώ και να παρακολουθήσω το σεμινάριο:
Marketing και Προσωπικά Δεδομένα
(18-20/5/2021)
320 ευρώ για δηλώσεις συμμετοχής έως 10/5/2021
420 ευρώ για δηλώσεις συμμετοχής μετά τις 10/5/2021
ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Τα πεδία με αστερίσκο (*) είναι υποχρεωτικά

Επίθετο*
Όνομα*
Εταιρεία
Δ/νση Κατοικίας

Θέση/Ιδιότητα
ΤΚ / Πόλη

Κινητό Τηλ.*
E-mail *

ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΣΩ EMAIL

Κάνετε κατάθεση των διδάκτρων σε έναν από τους
τραπεζικούς λογαριασμούς της Ελληνοαμερικανικής
Ένωσης που αναγράφονται πιο κάτω (τυχόν
τραπεζικά έξοδα που προκύπτουν κατά τη
συναλλαγή βαρύνουν τον εντολέα). Συμπληρώνετε
τα πεδία της αίτησης συμμετοχής. Αποθηκεύετε
τη συμπληρωμένη αίτηση και στη συνέχεια τη
στέλνετε μαζί με το αποδεικτικό πληρωμής στο
training@hau.gr.
ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΕΣΩ
ΕΡΓΟΔΟΤΗ

Εταιρικές συμμετοχές γίνονται δεκτές εφόσον
αναγράφονται πλήρη στοιχεία τιμολόγησης και φέρουν
ονοματεπώνυμο και ιδιότητα του υπευθύνου της εταιρείας
στα αντίστοιχα πεδία της αίτησης συμμετοχής.
λογαριασμοι Κατάθεσης

Alpha Bank: 441-00-2002-000010
(IBAN GR18 0140 4410 4410 0200 2000 010)
Eurobank: 0026-0012370100176525
(IBAN GR26 0260 0120 0003 7010 0176 525)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Αν χρειάζεστε τιμολόγιο όλα τα πεδία είναι υποχρεωτικά

Επωνυμία εταιρείας
Αντικείμενο
Διεύθυνση
ΤΚ / Πόλη
Τηλ. / Fax
ΑΦΜ
ΔΟΥ
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.
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με το πως η Ελληνοαμερικανική Ένωση
επεξεργάζεται τα δεδομένα των προσώπων που συμμετέχουν ή πρόκειται
να συμμετάσχουν στα εκπαιδευτικά προγράμματά της, παρακαλώ επιλέξτε το
σύνδεσμο:
http://www.hau.gr/?i=business-it-training.el.data-processingnotification.
Δεν επιθυμώ την αποστολή ενημερωτικού/ προωθητικού υλικού από την ΕΑΕ
μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Υπογραφοντας κατωτέρω ή/και καταβάλλοντας το ποσό των διδάκτρων, δηλώνω
ότι έλαβα γνώση των ανωτέρω, συμπεριλαμβανομένης και της ενημέρωσης
σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών μου δεδομένων

Όνομα / Υπογραφή

Ημ/νία

