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Παράκληση για την καλύτερη προετοιμασία και τον προγραμματισμό της ενημερωτικής εκδήλωσης, 
να αποσταλεί η Δήλωση Συμμετοχής σας το αργότερο μέχρι την Τετάρτη  9 Οκτωβρίου 2019, με τους 
παρακάτω τρόπους: 
F: 26510 83294  
Ε: infο.ioa@elinyae.gr 
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ΗΜΕΡΙΔΑ 
 

Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία: Εμπειρίες και Προοπτικές 

εντασσόμενη στο πλαίσιο του προσυνεδριακού διαλόγου του 

2ου Πανελληνίου Συνεδρίου για την Υγεία και την Ασφάλεια στην Εργασία : 
«Με το βλέμμα στο μέλλον» 

 

Δευτέρα 14 Οκτωβρίου 2019, ώρα 17:30 
Συνεδριακό κέντρο Επιμελητηρίου Άρτας, Κ. Αιτωλού & Ν. Πριοβόλου, 2ος όροφος, Άρτα 

 

Οι διοργανωτές της ημερίδας, το Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής & Ασφάλειας της Εργασίας – 
ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε, το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας - Τμήμα Ηπείρου, η Περιφερειακή Δ/νση Επιθεώρησης 
Ασφάλειας & Υγείας στην Εργασία Πελοποννήσου - Δυτ. Ελλάδας - Ηπείρου - Ιονίων Νήσων, το Σώμα 
Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.), Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (ΥΠ.Ε.Κ.ΥΠ), το 
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και το Επιμελητήριο Άρτας, αποδίδουν ιδιαίτερη σημασία στην προστασία 
των προσωπικών δεδομένων σας. Σεβόμαστε την προστασία της ιδιωτικής ζωής και τηρούμε την 
ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, συμπεριλαμβανομένου του 
Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (Ευρωπαϊκός Κανονισμός 2016/679) 
γνωστού και ως GDPR.  
Στο πλαίσιο της δήλωσης συμμετοχής σας στην ημερίδα που διοργανώνεται, είναι απαραίτητο να 

επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα.  

Παρακαλούμε, όπως λάβετε υπόψη σας, ότι κατά τη διάρκεια της ημερίδας θα υπάρχει 

φωτογράφιση και οι φωτογραφίες που θα παραχθούν, θα χρησιμοποιηθούν για προβολή των 

δραστηριοτήτων των Φορέων της Διοργάνωσης (π.χ. δελτία τύπου, αναρτήσεις στην ιστοσελίδα τους, 

κοινωνικά δίκτυα κτλ.). 

Τα προσωπικά δεδομένα, που συλλέγουμε, αποθηκεύουμε κι επεξεργαζόμαστε, είναι: α) Όνομα β) 

Επώνυμο γ) Θέση στην Επιχείρηση δ) Φωτογραφία σας ε) e-mail 

Τα δεδομένα σας αποθηκεύονται στη βάση δεδομένων των διοργανωτών και χρησιμοποιούνται για 

την προβολή της ενημερωτικής συνάντησης και την πιθανή αποστολή εισηγήσεων ή/και 

ενημερωτικού υλικού.  

Παρακαλούμε συμπληρώστε: 

Στο πλαίσιο της φωτογραφικής κάλυψης της ημερίδας παρέχω τη συγκατάθεσή μου για τη 

συλλογή, αποθήκευση, χρήση και δημοσίευση φωτογραφιών μου, καθώς και της χρήσης των 

στοιχείων επικοινωνίας μου για την αποστολή εισηγήσεων και ενημερωτικού υλικού  

 

 

 

Ονοματεπώνυμο 
 

Υπογραφή 

 
 
 

 

 

 


