
                                                                                                                                 

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΣΤΟ ΠΕΝΘΗΜΕΡΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 

ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΤΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ «ΓΑΛΙΛΑΙΑ» 

«ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ» 

Αφού εκτυπώσετε, συμπληρώσετε και υπογράψετε την αίτηση συμμετοχής σας, παρακαλούμε να την 
αποστείλετε σκανναρισμένη στην ηλεκτρονική διεύθυνση education@galilee.gr μαζί με ένα βιογραφικό 
σημείωμα. 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ: 

ΕΠΩΝΥΜΟ: ____________________________________________________________________ 

ΟΝΟΜΑ: ______________________________________________________________________ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ____________________________________________________________________ 

ΠΟΛΗ: ___________________________ Τ.Κ.____________ ΧΩΡΑ: ________________________ 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: (Σταθερό) ________________________ (Κινητό)____________________________  

E-MAIL: _______________________________________________________________________ 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ___________________________________________________________________ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (εφόσον υφίσταται): ____________________________________________ 

ΒΑΘΜΙΔΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: ΤΕΙ/ΑΤΕΙ       

                                               ΑΕΙ 

       MSc 

       PhD  

            

Από πού πληροφορηθήκατε για το σεμινάριο; 

Από διαφήμιση σε αφίσα: ________________________________________________ 

Από την ιστοσελίδα της ΜΑΦ «ΓΑΛΙΛΑΙΑ»: ___________________________________  

Από συναδέλφους: ______________________________________________________ 

Άλλο: (παρακαλούμε εξηγήστε_____________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:education@galilee.gr


 

Ποιο είναι το κίνητρο και ποιος ο στόχος της συμμετοχής σας στο Σεμινάριο της 
Ανακουφιστικής Φροντίδας της ΜΑΦ «ΓΑΛΙΛΑΙΑ»; 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Ποιες είναι οι προσδοκίες σας από το Σεμινάριο της Ανακουφιστικής Φροντίδας της 
ΜΑΦ «ΓΑΛΙΛΑΙΑ»; 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

O σεβασμός και η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων και της ιδιωτικότητάς σας είναι σημαντική 
για τη «ΓΑΛΙΛΑΙΑ» και ως εκ τούτου τα προσωπικά σας δεδομένα δεν θα χρησιμοποιηθούν χωρίς τη συγκατάθεσή 
σας για άλλο σκοπό πέρα από τη διοργάνωση του Διεπιστημονικού Σεμιναρίου. 

Ειδικότερα, τα στοιχεία σας θα χρησιμοποιηθούν μόνο για την αξιολόγηση της αίτησής σας και της 
επιλογής σας από την αρμόδια επιτροπή της «ΓΑΛΙΛΑΙΑΣ».   

Τα στοιχεία επικοινωνίας σας θα χρησιμοποιηθούν από τους διοργανωτές για την επικοινωνία μαζί σας 
στο πλαίσιο του Σεμιναρίου.  Τα ανωτέρω προσωπικά δεδομένα σας δεν θα δοθούν σε τρίτους και θα διατηρηθούν 
με ασφάλεια και ελεγχόμενη πρόσβαση στη «ΓΑΛΙΛΑΙΑ», για όσα έτη διεξάγεται το σεμινάριο και στη συνέχεια θα 
διαγραφούν. 

Τέλος, σας γνωρίζουμε ότι έχετε δικαίωμα, όποτε θελήσετε, να ζητήσετε τη διαγραφή ή τη μη περαιτέρω 
επεξεργασία των δεδομένων σας.  Για κάθε διευκρίνιση ή απορία σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα σας, 
μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη «ΓΑΛΙΛΑΙΑ» στο 2106635955 ή/και στο email dpo@galilee.gr  ή να απευθυνθείτε 
στους διοργανωτές του σεμιναρίου. Σε κάθε άλλη περίπτωση, εάν θεωρείτε ότι υπάρχει παράβαση της 
νομοθεσίας αναφορικά με τα προσωπικά δεδομένα σας, την οποία έχετε πρωτίστως επικοινωνήσει στη 
«ΓΑΛΙΛΑΙΑ», χωρίς να λάβετε ικανοποιητική απάντηση, μπορείτε να απευθυνθείτε στην Αρχή Προστασίας 
Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. 
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Ο/Η υπογράφων/-ουσα 
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