
Επωνυµία επιχείρησης

Ονοµατεπώνυµο

Α.Φ.Μ. / ∆.Ο.Υ.

∆ιεύθυνση

Α.∆.Τ.

Τηλ. επικοινωνίας (σταθερό) 

Τηλ. επικοινωνίας (κινητό) 

Εκπρόσωπος εταιρίας

Προσωπικό email

Εταιρικό email

Πρόγραµµα Τεχνικής Επαγγελµατικής Κατάρτισης 
Κατασκευαστών Αρχιτεκτονικών Συστηµάτων Αλουµινίου

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Όλα τα παραπάνω πεδία είναι απαραίτητα για να θεωρηθεί έγκυρη η αίτηση

Στοιχεία επιχείρησης που θα συµµετέχει στο πρόγραµµα

Στοιχεία εκπαιδευόµενου που θα καταρτιστεί
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Ηµεροµηνία Υπογραφή

Θέση στην οποία εργάζεστε και βασικά καθήκοντα αυτής:

Εκπαίδευση – Σπουδές που έχετε ολοκληρώσει: 

Οι βασικοί λόγοι που επιδιώκω την παρακολούθηση του προγράµµατος κατάρτισης είναι οι εξής:

Σεµινάρια που έχετε παρακολουθήσει και από ποιόν φορέα ή επιχείρηση:

Πόσα έτη ασχολείστε µε τη κατασκευή 
Αρχιτεκτονικών Συστηµάτων Αλουµινίου; Πόσα χρόνια εργάζεστε στην παρούσα επιχείρηση; 

Ερωτηµατολόγιο

Το κόστος συµµετοχής στον κύκλο σπουδών ανέρχεται στα 300€ ανά σπουδαστή.
Περισσότερες λεπτοµέρειες αναφορικά µε τρόπους πληρωµής κτλ θα λάβετε µε την εγγραφή σας.

Ο/Η κάτωθι υπογραφόµενος, δηλώνω ότι έχω διαβάσει τη ∆ήλωση Απορρήτου και ότι είµαι άνω των 18 ετών.

"Λόγω περιορισµένου αριθµού συµµετεχόντων εξαιτίας των συνθηκών και µέτρων ασφαλείας και υγιεινής εξαιτίας της πανδηµίας COVID - 19,
θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας και θα ακολουθήσει ενηµέρωση ως προς την αποδοχή της συµµετοχής".



Η εταιρεία µε την επωνυµία «EUROPA PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ Α.Β.Ε.» (εφεξής ως «Εταιρεία») ως Υπεύθυνη Επεξεργασίας, δεσµεύεται να µεριµνά για 
την προστασία και το σεβασµό της ιδιωτικότητάς σας, καθώς και την προστασία των προσωπικών σας δεδοµένων, σύµφωνα µε το Γενικό Κανονισµό 
Προστασίας ∆εδοµένων 2016/679 (ΕΕ), τον εθνικό νόµο 4624/2019, όπως ισχύει, καθώς και τις Αποφάσεις, Οδηγίες και Γνωµοδοτήσεις της Αρχής 
Προστασίας ∆εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα (εφεξής «Υφιστάµενη Νοµοθεσία»). 

Σκοπός, νόµιµη βάση επεξεργασίας και αποδέκτες των προσωπικών δεδοµένων
Στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράµµατος «Europa The Lab» η Εταιρεία επεξεργάζεται προσωπικά σας δεδοµένα κατά την υποβολή της παρούσας 
αίτησης, οικονοµικά στοιχεία που αφορούν στην εξόφληση του προγράµµατος και στοιχεία που αφορούν στην παρακολούθηση και ολοκλήρωση του 
Προγράµµατος. Σκοπός της επεξεργασίας των ως άνω προσωπικών σας δεδοµένων αποτελεί η υλοποίηση του Προγράµµατος «Europa The Lab», ενώ 
νόµιµη βάση επεξεργασίας αποτελεί η εκτέλεση της συµβατική υποχρέωσης που έχει αναλάβει η Εταιρεία απέναντί σας.
Με τη δική σας συγκατάθεση και µε σκοπό την προώθηση του Προγράµµατος, η Εταιρεία θα κοινοποιήσει φωτογραφίες και οπτικοακουστικό υλικό στο 

  ,)nIdekniL ,margatsnI ,koobecaF χπ( ςαίεριατΕ ςητ aidem laicos ατσ ,ςυοτ ςεδίλεσοτσι ςεχιοτσίτνα ςιτσ ιακ άκιδοιρεΠ άκιδαλΚ εσ ,ετσεζίνοκιεπα οίοπο
στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, στα ενηµερωτικά Newsletters της Εταιρείας και συνεργατών της, σε εταιρικά ενηµερωτικά έντυπα όπου παρουσιάζεται το 
Πρόγραµµα Europa The Lab ή εν γένει οι δράσεις  της Εταιρείας, στα social media άλλων εργαζοµένων της Εταιρείας, σε ιστοσελίδες και social media του 
δικτύου (εµπόρων και κατασκευαστών της Εταιρείας). Νόµιµη βάση επεξεργασίας των ως άνω προσωπικών σας δεδοµένων, αποτελεί η ελεύθερη και 
ρητή συγκατάθεση που χορηγείτε στην Εταιρεία µε την παρούσα, χωρίς η συγκατάθεση αυτή να αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη συµµετοχή σας 
στο Πρόγραµµα. Με τη δική σας συγκατάθεση και µε σκοπό την προώθηση των νέων Προγραµµάτων και των δράσεων της Εταιρείας, η τελευταία θα σας 
αποστέλλει ενηµερωτικά emails. Νόµιµη βάση επεξεργασίας των ως άνω προσωπικών σας δεδοµένων, αποτελεί η ελεύθερη και ρητή συγκατάθεση που 
χορηγείτε στην Εταιρεία µε την παρούσα, χωρίς η συγκατάθεση αυτή να αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη συµµετοχή σας στο Πρόγραµµα.

Χρόνος τήρησης των προσωπικών δεδοµένων
Τα ως άνω προσωπικά δεδοµένα που συλλέγονται στο πλαίσιο της υλοποίησης του προγράµµατος, θα τηρηθούν για το απολύτως απαραίτητο χρονικό 
διάστηµα, µετά την πάροδο του οποίου θα καταστραφούν µε ασφάλεια. Τα δεδοµένα που συλλέγονται δυνάµει της συγκατάθεσή σας, διατηρούνται µέχρι 
την ανάκληση της χορηγηθείσας συγκατάθεσης, χωρίς ανάκληση αυτή να θίγει τη νοµιµότητα της µέχρι τότε επεξεργασίας. Ωστόσο, στις περιπτώσεις που 
οι προσωπικές σας πληροφορίες έχουν δηµοσιευθεί στο κοινό, η Εταιρεία ενδέχεται να µην είναι σε θέση να ελέγξει την περαιτέρω επεξεργασία τους.

Τα δικαιώµατά σας
Σύµφωνα µε την Υφιστάµενη Νοµοθεσία, έχετε δικαίωµα:
(α) Πρόσβασης και ενηµέρωσης.
(β) ∆ιόρθωσης.
(γ) ∆ιαγραφής.
(δ) Περιορισµού της επεξεργασίας.
(ε) Εναντίωσης στην επεξεργασία και στην αυτοµατοµατοποιηµένη λήψη αποφάσεων και στην κατάρτιση προφίλ.
(στ) Ανάκλησης της χορηγηθείσας συγκατάθεσης ανά πάσα στιγµή, χωρίς να επηρεάζεται η νοµιµότητα της επεξεργασίας που πραγµατοποιήθηκε πριν 
την ανάκλησή της.
(ζ) Φορητότητας των προσωπικών σας δεδοµένων.
(η) Υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας ∆εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα www.dpa.gr.

Για περισσότερες πληροφορίες ως προς την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδοµένων µπορείτε να απευθυνθείτε στον
Υπεύθυνο Προστασίας ∆εδοµένων της Εταιρείας, στο email privacy@profil.gr.

∆ήλωση Απορρήτου

Προστασία προσωπικών δεδοµένων

Συναινώ στην κοινοποίηση φωτογραφιών και οπτικοακουστικού υλικού στο οποίο απεικονίζοµαι.

Συναινώ στη λήψη ενηµερωτικών emails, σχετικά µε νέα προγράµµατα και τις δράσεις της εταιρείας.
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