
 

 

  TÜV AUSTRIA ACADEMY Αθήνα | Θεσσαλονίκη | Ηράκλειο | Μυτιλήνη 

www.tuvaustria.academy 

. . . viewing life as a continuous learning experience 

Επικοινωνήστε μαζί μας 

+30 210 5220920 (εσωτ. 130 ή 143) 

 

ΔΗΛΩΣΗ ΔΩΡΕΑΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΣΤΟ E-LEARNING ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
 

«COVID 19 & Επιχειρησιακή Βιωσιμότητα» 
 
   

ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΥ  

Ονοματεπώνυμο :  

Τηλέφωνο Επικοινωνίας :  

Κινητό :  

Ηλεκτρονική Διεύθυνση :  
 

 
   

ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ  

☐ 
Για τη χρήση από την TÜV AUSTRIA ACADEMY, των παραπάνω προσωπικών μου 
στοιχείων, για τη διεξαγωγή της διαδικασίας που απαιτείται για την παρακολούθηση 
του e-learning εκπαιδευτικού προγράμματος 

☐ 
Για την αποστολή ενημερωτικού υλικού, σχετικά με τις παρεχόμενες υπηρεσίες της 
TÜV AUSTRIA ACADEMY. 

 

 

   

Υπογραφή  Ημερομηνία 

 

Παρακαλούμε αποστείλετε συμπληρωμένη τη δήλωση σας στο training@tuv.at 
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ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

1. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα COVID 19 & Επιχειρησιακή Βιωσιμότητα παρέχεται δωρεάν και είναι 

διαθέσιμο για παρακολούθηση μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας εκπαίδευσης της TÜV AUSTRIA 

ACADEMY, από 01|04|2020 έως και 30|04|2020. 

2. Η παρακολούθηση γίνεται ασύγχρονα δίνοντας σας την δυνατότητα να παρακολουθήσετε τον 

εισηγητή του προγράμματος να σας μιλάει, καθώς και να κατεβάσετε το σχετικό υλικό. 

3. Μετά την ολοκλήρωση της παρακολούθησης, θα μπορείτε μέσω του forum, να θέσετε τα ερωτήματα 

σας στον εισηγητή του προγράμματος (κύριο Λιακόπουλο), τα οποία θα απαντώνται εντός 24 ωρών. 

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 

1. Στο πλαίσιο της παρούσας συναλλαγής, σας ενημερώνουμε ότι η TÜV AUSTRIA HELLAS καθίσταται 

Υπεύθυνος Επεξεργασίας των Δεδομένων που μας γνωστοποιείτε. 

2. Πρόσβαση στα Δεδομένα σας αυτά έχει το απολύτως απαραίτητο υπαλληλικό προσωπικό της TÜV 

AUSTRIA HELLAS, το οποίο έχει δεσμευτεί για την τήρηση της εμπιστευτικότητας των Δεδομένων και 

οι συνεργαζόμενες με αυτήν Εταιρείες (ενδεικτικά εξωτερικός λογιστής, τεχνικός υπολογιστών κλπ.) οι 

οποίες επεξεργάζονται τα Δεδομένα ως Εκτελούντες την Επεξεργασία για λογαριασμό της TÜV 

AUSTRIA HELLAS και σύμφωνα με τις εντολές της, με σκοπό την υποστήριξη και εξυπηρέτηση της 

παρούσας συναλλαγής. 

3. Η TÜV AUSTRIA HELLAS λαμβάνοντας όλα τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα δεν τα 

διαβιβάζει σε οποιονδήποτε τρίτο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο), παρά μόνο όπου αυτό προβλέπεται 

από το νόμο και τα διατηρεί για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η εν λόγω συναλλαγή και για όσο 

χρόνο υφίσταται έννομη υποχρέωση διατήρησης αυτών, εκτός εάν απαιτείται παράταση του χρόνου 

αυτού λόγω νομικών αξιώσεων αυτής. 

4. Έχετε δικαίωμα πρόσβασης διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού της επεξεργασίας, εναντίωσης ή 

ανάκλησης της συγκατάθεσής σας για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που διατηρεί η 

TÜV AUSTRIA HELLAS στα αρχεία της, αποστέλλοντας email στη διεύθυνση dpo-gr@tuv.at. Εάν δεν 

ικανοποιηθεί το δικαίωμά σας, μπορείτε να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων 

Προσωπικού Χαρακτήρα στο www.dpa.gr. 

5. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων, παρακαλώ δείτε την 

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων που είναι αναρτημένη στην επίσημη ιστοσελίδα της 

TÜV AUSTRIA HELLAS (www.tuvaustriahellas.gr). 

6. Αν δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε τέτοιου είδους ενημερώσεις, παρακαλούμε ειδοποιήστε μας 

γραπτώς, έτσι ώστε να σας διαγράψουμε άμεσα από τις λίστες μας. 


