ΓΙΝΕΤΕ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΜΜΕ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΗ
Τι είναι το δίκτυο ΜΜΕ;
•
•

Το δίκτυο ΜΜΕ επιτρέπει σε δημοσιογράφους και σημαντικούς παράγοντες των ΜΜΕ να
συνδέονται, να ενημερώνονται, να μοιράζονται και να εργάζονται για το Ευρωπαϊκό Έτος
Ενεργούς Γήρανσης και Αλληλεγγύης μεταξύ των Γενεών 2012.
Πρόκειται για μια αποκλειστική ομάδα δημοσιογράφων από όλη την Ευρώπη που
ενδιαφέρονται για όλα τα θέματα που σχετίζονται με το Ευρωπαϊκό Έτος, όπως οικονομία και
εργασία, υγεία και κοινωνική πρόνοια, συντάξεις και εθελοντική εργασία, επιμόρφωση
ενηλίκων και φιλικά προς τους ηλικιωμένους περιβάλλοντα.

Γιατί να εγγραφείτε;

•

•
•

•

Ως μέλος του δικτύου ΜΜΕ θα λαμβάνετε ένα μηνιαίο ηλεκτρονικό ενημερωτικό δελτίο,
που προορίζεται αποκλειστικά για μέλη του τύπου. Το ενημερωτικό δελτίο "Ευρωπαϊκό Έτος
2012 - Νέα για την Ενεργή Γήρανση και την Αλληλεγγύη μεταξύ των Γενεών" είναι μια
σημαντική πηγή πληροφοριών που θα σας κρατά ενήμερους σχετικά με την καμπάνια καθ'
όλη τη διάρκεια του έτους.
Θα είστε από τους πρώτους που θα λαμβάνουν τακτικές ενημερώσεις για στοιχεία,
διοργανώσεις και δράσεις τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και εθνικό επίπεδο.
Το ηλεκτρονικό ενημερωτικό δελτίο είναι ένα σημαντικό εργαλείο για την εργασία σας, καθώς
θα είστε οι πρώτοι που θα λαμβάνετε νέα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καθώς και
συναρπαστικές ιστορίες και παραδείγματα καλών πρακτικών από τα αντίστοιχα κράτημέλη που σχετίζονται με το θέμα.
Επίσης θα λαμβάνετε τακτικά δελτία τύπου τα οποία μπορούν εύκολα να
προσαρμοστούν για τις αναφορές σας.

Ποιους αφορά η εγγραφή;
• ∆ημοσιογράφους από ολόκληρη την Ευρώπη που ενδιαφέρονται για το Ευρωπαϊκό Έτος
• Συντάκτες από πανευρωπαϊκά, εθνικά, τοπικά και online μέσα
Για να εγγραφείτε στο δίκτυο ΜΜΕ, κάντε κλικ στην παρακάτω σύνδεση:
http://registration.eyaa-medianetwork.eu/
Τα στοιχεία επικοινωνίας σας θα χρησιμοποιηθούν από το ICWE εκ μέρους της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής / της Γ∆ απασχόλησης, κοινωνικών υποθέσεων και κοινωνικής ένταξης. Θα μπορείτε να
ζητήσετε να σταματήσετε να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο ανά πάσα στιγμή.
Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επισκεφθείτε την τοποθεσία του EY2012 στο web ή
επικοινωνήστε:
Υπεύθυνος τύπου
∆ήλωση περί απορρήτου
∆ίκτυο μέσων
Η επεξεργασία της απάντησής σας στην πρόσκληση να εγγραφείτε στη βάση δεδομένων των δημοσιογράφων που ενδιαφέρονται για το Ευρωπαϊκό Έτος 2012
συμπεριλαμβάνει την καταγραφή και επεξεργασία των προσωπικών στοιχείων. Η διαδικασία αυτή υπόκειται και θα εκτελεστεί σύμφωνα με τον http://europa.eu.int/eurlex/lex/Result.do?T3=0045&T1=V2&Submit=Rechercher&RechType=RECH_naturel&T2=2001 (OJ L 8, 12.1.2001, σελ. 1 – 22) σχετικά με την προστασία των ιδιωτών
όσον αφορά την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων από Κοινοτικούς Οργανισμούς και σώματα και την ελεύθερη διακίνηση τέτοιων δεδομένων.
Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην πλήρη ∆ήλωση περί απορρήτου στην τοποθεσία μας στο web.
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∆ήλωση περί απορρήτου
∆ίκτυο μέσων
Η επεξεργασία της απάντησής σας στην πρόσκληση να εγγραφείτε στη βάση δεδομένων των δημοσιογράφων που ενδιαφέρονται για το Ευρωπαϊκό Έτος 2012
συμπεριλαμβάνει την καταγραφή και επεξεργασία των προσωπικών στοιχείων. Η διαδικασία αυτή υπόκειται και θα εκτελεστεί σύμφωνα με τον http://europa.eu.int/eurlex/lex/Result.do?T3=0045&T1=V2&Submit=Rechercher&RechType=RECH_naturel&T2=2001 (OJ L 8, 12.1.2001, σελ. 1 – 22) σχετικά με την προστασία των ιδιωτών
όσον αφορά την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων από Κοινοτικούς Οργανισμούς και σώματα και την ελεύθερη διακίνηση τέτοιων δεδομένων.
Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην πλήρη ∆ήλωση περί απορρήτου στην τοποθεσία μας στο web.

