ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ
Παρακαλούμε όπως συμπληρώσετε, υπογράψετε και αποστείλετε το παρόν έντυπο στο email seminars@ac.ac.cy ή στο φαξ
22368001.
Όνομα

Επώνυμο

Σταθερό Τηλέφωνο

Email

Κινητό Τηλέφωνο
Φαξ

Εργοδότης (Οργανισμός) (αν άνεργος δηλώστε το εδώ)

Θέση Εργασίας (αν άνεργος δηλώστε θέση που είχατε)

Αιτούμαι τη συμμετοχή μου στο πιο κάτω σεμινάριο. Για τη συμμετοχή μου στο σεμινάριο (επιλέξτε ένα από τα ακόλουθα):
παρακαλώ όπως τιμολογήσετε εμένα
δε θα τιμολογηθώ γιατί είμαι άνεργος δικαιούχος του χορηγήματος της ΑνΑΔ

Τίτλος Σεμιναρίου

Ημερομηνία Έναρξης

Κανονισμοί Συμμετοχής στο Σεμινάριο
 Οποιοσδήποτε υποψήφιος για συμμετοχή σε σεμινάριο δε θα πρέπει να έχει παρακολουθήσει σεμινάριο με τον ίδιο τίτλο ή με
παρόμοιο περιεχόμενο τα τελευταία 2 χρόνια.
 Ολόκληρο το ποσό που αναγράφεται στο τιμολόγιο που αφορά τη συμμετοχή του πιο πάνω καταρτιζόμενου στο πιο πάνω
σεμινάριο θα πρέπει να εξοφλείται μέχρι την ημερομηνία έναρξης του σεμιναρίου.
 Τυχόν ακύρωση θα πρέπει να γίνεται γραπτώς στο email seminars@ac.ac.cy ή στο φαξ 22368001.
 Για να καταβληθεί το χορήγημα της ΑνΑΔ στο American College για ένα συμμετέχοντα θα πρέπει ο συμμετέχων να
παρακολουθήσει τουλάχιστον το 75% της διάρκειας του προγράμματος. Σε αντίθετη περίπτωση το χορήγημα δε θα
καταβληθεί και η εταιρεία/οργανισμός θα χρεωθεί με το δικαίωμα συμμετοχής του σεμιναρίου.
 Το American College δεν είναι υποχρεωμένο να προσφέρει ένα σεμινάριο αν ο αριθμός των ατόμων που αιτήθηκαν
συμμετοχή στο σεμινάριο δεν είναι ικανοποιητικός.
Το American College (AC) αναγνωρίζει και σέβεται τη σημαντικότητα της προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων και δεσμεύεται να
διαχειρίζεται τα προσωπικά σας δεδομένα με μεγάλη προσοχή και στη βάση του σχετικού κανονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του
σχετικού νόμου της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του AC είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα:
www.ac.ac.cy.
Με την υπογραφή μου πιο κάτω, δίδω τη ρητή συγκατάθεση μου για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων τα οποία υποβάλλονται ή
ενδέχεται να υποβληθούν σε σχέση με την παρούσα αίτηση, από το AC για τους σκοπούς της παρούσας αίτησης. Επίσης, δηλώνω υπεύθυνα ότι
όλες οι πληροφορίες που έχουν καταχωρηθεί στο έντυπο αυτό είναι ακριβείς και αληθείς και ότι έχω αντιληφθεί πλήρως τους πιο πάνω
Κανονισμούς Συμμετοχής στο Σεμινάριο.

Υπογραφή

Ημερομηνία

