STAŇTE SE SOUČÁSTÍ MEDIÁLNÍ SÍTĚ
POZVÁNKA A REGISTRACE
Co je to mediální síť?
•
•

Mediální síť umožňuje novinářům a klíčovým médiím spojit se, získávat a sdílet informace a
zapojit se do iniciativy Evropský rok aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity 2012.
Jedná se exkluzivní sdružení novinářů z celé Evropy, které zajímají témata související s touto
iniciativou, jako jsou ekonomika a zaměstnanost, zdraví a sociální péče, penze a
dobrovolnictví, vzdělávání dospělých a prostředí příznivé seniorům.

Proč se registrovat?
•
•
•
•

Jako člen Mediální sítě budete dostávat měsíční zpravodaj sestavený výhradně pro členy
tisku. Zpravodaj „Evropský rok 2012 - Novinky o aktivním stárnutí a mezigenerační solidaritě“
je klíčovým informačním zdrojem, který Vás bude po celý rok informovat o průběhu kampaně.
Budete mezi prvními, kdo bude dostávat pravidelné aktualizace informací, událostí a akcí jak
na celoevropské, tak na národní úrovni.
Tento elektronický zpravodaj je důležitým nástrojem pro Vaši práci - budete jako první
získávat zprávy z Evropské komise a také inspirativní příběhy a příklady nejlepší praxe
týkající se těchto témat z perspektivy všech členský států.
Budete také pravidelně dostávat tiskové zprávy, které lze snadno upravit pro potřeby
Vašeho zpravodajství.

Kdo by se měl registrovat?
• Novináři z celé Evropy, které zajímá tématika Evropského roku
• Redaktoři celoevropských, národních, místních i internetových médií
Staňte se součástí Mediální sítě - klikněte na níže uvedený odkaz a registrujte se:
http://registration.eyaa-medianetwork.eu/
Vaše kontaktní informace budou použity společností ICWE zastupující Evropskou komisi - Generální
ředitelství pro zaměstnanost, sociální věci a rovné příležitosti. Svou registraci budete moci kdykoliv
zrušit.
Další informace naleznete na stránkách EY2012, případně kontaktujte:
Kontaktní osoba pro tisk
Andrea Ricciarelli
ICWE GmbH
Berlin, Německo
Telefon: +49 (0)30 310 18 18 43
Fax: +49 (0)30 324 98 33
E-Mail: andrea.ricciarelli@icwe.net
Internetové stránky EY2012: http://europa.eu/ey2012/
Prohlášení o ochraně osobních údajů
Mediální síť (Media Network)
Zpracování Vaší odpovědi na naši pozvánku k registraci do databáze novinářů zajímajících se o iniciativu Evropský rok 2012 bude obnášet zaznamenání a zpracování
Vašich osobních údajů. Tento postup podléhá a je ve shodě s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 (OJ L 8, 12. 1. 2001, str. 1 – 22) o ochraně
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány a institucemi Společenství a o volném pohybu těchto údajů.
Podrobnější informace naleznete v úplném znění Prohlášení o ochraně osobních údajů na internetových stránkách.

