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Αγαπητοί συνεργάτες,  

Ζητούμε τη συγκατάθεσή σας για να συλλέξουμε τα στοιχεία που αναφέρονται στην 

παρακάτω φόρμα, για λόγους σωστής και επιτυχημένης διοργάνωσης της εκδήλωσής μας, 

για την καλύτερη εξυπηρέτηση της συμμετοχή σας και για λόγους διευκόλυνσης εκτέλεσης 

της μεταξύ μας σύμβασης και σας παρακαλούμε να συμπληρώσετε την παρακάτω αίτηση 

συμμετοχής. 

Επιθυμώ να  παραχωρήσω στην Blue Value τα στοιχεία μου για λόγους σωστής και 

επιτυχημένης διοργάνωσης της εκδήλωσης, για την καλύτερη εξυπηρέτηση της συμμετοχή 

μου και για λόγους διευκόλυνσης εκτέλεσης της μεταξύ μας σύμβασης. 

 

 ΝΑΙ  

 

ΟΧΙ       

 

 

Υπάρχει η δυνατότητα ανάκλησης της συγκατάθεσής σας ανά πάσα στιγμή, στέλνοντας 

σχετικό μέηλ στην ηλεκτρονική διεύθυνση dpo@bluevalue.gr και αναφέροντας το 

ονοματεπώνυμό σας, στοιχεία επικοινωνίας και το ακριβές αίτημά σας.  

Από τη στιγμή που θα ανακαλέσετε την συγκατάθεσή σας, η επεξεργασία των προσωπικών 

σας δεδομένων θα σταματήσει, αλλά αυτό δεν θα επηρεάσει τυχόν προσωπικά δεδομένα 

που έχουν ήδη υποβληθεί σε επεξεργασία πριν από αυτό το σημείο. 

Με τη συμπλήρωση και την αποστολή της αίτησης δηλώνετε ότι είστε άνω των 16 ετών. 
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Α Ι Τ Η Σ Η  Σ Υ Μ Μ Ε Τ Ο Χ Η Σ  

σεμινάριο: 
Οργάνωση και τυποποίηση διαδικασιών για την βεβαίωση και 

είσπραξη εσόδων 

οργανισμός:  

ονοματεπώνυμο υπευθύνου:  

διεύθυνση εργασίας:  

τηλ:  fax:  

e-mail: 

στοιχεία συμμετεχόντων 

 όνομα - επώνυμο τηλ e-mail κόστος 

•      

•      

•      

•      

•      

συνολικό κόστος για τον Οργανισμό  

(σημειώστε τo τελικό καθαρό ποσό για το σύνολο των ατόμων) 

 

εγκριτική απόφαση Οικονομικής Υπηρεσίας  

σημειώστε την εγκριτική απόφαση για τη συμμετοχή των υπαλλήλων και την 
πληρωμή του σεμιναρίου εντός μηνός από την τιμολόγησή του. 

Η τιμολόγηση γίνεται στο τέλος της εκπαίδευσης. 

 

Παρατηρήσεις:  

όνομα υπευθύνου: ______________________________________________      

                              

                                     ημερομηνία, υπογραφή και σφραγίδα Υπηρεσίας                                                                                                                                                  
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Λίγα λόγια για εμάς 

Η Blue Value AE, αποτελεί έναν σύγχρονο εκπαιδευτικό φορέα που εξειδικεύεται 

στην εκπαίδευση υπαλλήλων και στην επιμόρφωση στελεχών δημοσίων φορέων, φορέων 

τοπικής αυτοδιοίκησης, επιχειρήσεων και ιδιωτών. 

 Η εκπαίδευση για εμάς είναι ένα κεφάλαιο εξαιρετικής σπουδαιότητας στο οποίο 

επικεντρωνόμαστε με ιδιαίτερη έμφαση.  

Εξασφαλίζοντας στρατηγικές συνεργασίες με κορυφαίους εισηγητές, παρέχουμε 

εξειδικευμένη επιμόρφωση σε όλα τα επίκαιρα ζητήματα θεσμικού πλαισίου καθώς και 

συμβουλευτική υποστήριξη με άμεσες λύσεις σε θέματα που άπτονται των καθημερινών 

λειτουργιών επιχειρήσεων και υπηρεσιών (διαχείριση εσόδων- εξόδων, κατάρτιση 

προϋπολογισμών, διαχείριση ανθρωπίνων πόρων) 

Με πιστοποιημένους συνεργάτες μας και ειδικούς στην Προστασία Προσωπικών 

Δεδομένων και την ασφάλεια, παρέχουμε υπηρεσίες εκπαίδευσης στο Νέο Γενικό Κανονισμό 

Προστασίας προσωπικών Δεδομένων 679/2016 (GDPR), σε φορείς και ιδιώτες που θέλουν να 

επιτύχουν τη συμμόρφωση. 

Μείνετε συντονισμένοι! 
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