CSATLAKOZZON A MEDIA NETWORK
HÁLÓZATHOZ
MEGHÍVÓ ÉS REGISZTRÁCIÓ
Mi a Media Network?
•
•

A Media Network újságírók és a fő médiák számára teszi lehetővé az „Aktív időskor és a
nemzedékek közötti szolidaritás európai éve 2012” kezdeményezéshez való csatlakozást,
tájékoztatást, információ megosztást és az abban való aktív részvételt.
Ez egy olyan, Európa bármely részéről bejelentkezett, zártkörű újságírói csoport (pool), amely
az Európai Év kapcsán felmerülő összes témakör iránt érdeklődik, mint például a gazdaság és
foglalkoztatás, az egészségügyi és a szociális ellátás, nyugdíjazás és önkéntes munka,
felnőttoktatás és kor-barát környezetek.

Miért regisztráljon?
•

•
•
•

A Media Network tagjaként havonta egy elektronikus hírlevelet kap, kizárólag a sajtótagok
számára összeállítva. Az „Aktív időskor és a nemzedékek közötti szolidaritás európai éve
2012” kezdeményezéssel kapcsolatos híreket tartalmazó hírlevél alapvető információforrás,
amely tájékoztatja Önt a kampány menetéről az év során.
Ön az elsők között lesz, akik rendszeres frissítéseket kapnak a tényekről, eseményekről és
intézkedésekről, európai és országos szinten egyaránt.
Az elektronikus hírlevél fontos munkaeszköz az Ön számára, mivel elsőként olvashatja az
Európai Bizottságtól érkező híreket, inspiráló történeteket és a legjobb gyakorlatokat, a
témakörhöz kapcsolódó összes tagállam szemszögéből.
Ugyanakkor
rendszeresen
kap
a
beszámolójába
könnyen
beilleszthető
sajtóközleményeket is.

Kinek ajánlott a regisztráció?
• Az Európai Év kezdeményezésben érdekelt újságírók számára, Európa bármely területéről
• A páneurópai, országos, helyi és online média szerkesztői számára
A Media Network hálózathoz való csatlakozási regisztrációhoz, kattintson az alábbi linkre:
http://registration.eyaa-medianetwork.eu/
Az Ön adatait az Európai Bizottság / a Foglalkoztatás, szociális ügyek és társadalmi befogadás
Általános Igazgatósága nevében az ICWE felhasználja, a regisztráció bármikor visszamondható.
További információkért látogasson el az EY2012 honlapra vagy lépjen kapcsolatba az alábbi címmel:
Sajtókapcsolat
Andrea Ricciarelli
ICWE GmbH
Berlin, Németország
Tel: +49 (0)30 310 18 18 43
Fax: +49 (0)30 324 98 33
E-Mail: andrea.ricciarelli@icwe.net
EY2012 website: http://europa.eu/ey2012/
Adatvédelmi nyilatkozat
Media Network
A 2012-es Európai Év kezdeményezésben érdekelt újságírók adatbázisába való regisztrálási meghívóra adott válasza maga után vonja az Ön személyes adatainak
feljegyzését és feldolgozását. Ez az eljárás a 45/2001/EK az egyének védelméről a személyes adatok közösségi intézmények és szervek általi feldolgozása során,
valamint az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló rendelet (Regulation (EC) No 45/2001 (OJ L 8, 12.1.2001, p. 1 – 22) tárgyát képezi és annak értelmében lesz
végrehajtva. További információkért, olvassa el a honlapon található adatvédelmi nyilatkozat teljes verzióját.

