PRISIJUNKITE PRIE ŽINIASKLAIDOS TINKLO
KVIETIMAS IR REGISTRACIJA
Kas yra žiniasklaidos tinklas?
•
•

Žiniasklaidos tinklas suteikia galimybę žurnalistams ir pagrindinėms informacinėms
priemonėms bendrauti, informuoti, dalintis ir prisijungti prie 2012 Europos aktyvaus senėjimo ir
solidarumo tarp kartų metų.
Tai išskirtinė grupė žurnalistų iš visos Europos, besidominti visomis su Europos metais
susijusiomis temomis, pavyzdžiui, ekonomika ir užimtumu, sveikata ir socialine priežiūra,
pensijomis ir savanoryste, suaugusiųjų mokymu ir draugiška amžiui aplinka.

Kodėl reikėtų registruotis?

•

•
•
•

Kaip žiniasklaidos tinklo narys, kiekvieną mėnesį gausite el. naujienlaiškį, kuris yra
rengiamas tik spaudos nariams. Naujienlaiškis „2012 Europos metai – naujienos apie aktyvų
senėjimą ir solidarumą tarp kartų“ yra pagrindinis informacijos šaltinis, informuosiantis apie
kampaniją visus metus.
Jūs vieni iš pirmųjų būsite reguliariai informuojami apie faktus, įvykius ir veiksmus tiek
europiniu, tiek nacionaliniu lygiu.
El. naujienlaiškis yra svarbi jūsų darbo priemonė, nes jūs pirmieji gausite naujienas iš
Europos Komisijos bei įkvepiančias istorijas ir geriausios praktikos pavyzdžius iš visų
su tema susijusių valstybių narių perspektyvos.
Taip pat jūs reguliariai gausite pranešimus spaudai, kuriuos galėsite lengvai pritaikyti
savo pranešimams.

Kas turėtų registruotis?
• Žurnalistai iš visos Europos, besidomintys Europos metais
• Redaktoriai iš Europos, nacionalinės, vietinės ir interneto žiniasklaidos
Jeigu norite prisiregistruoti prie žiniasklaidos tinklo, spustelėkite toliau pateiktą nuorodą:
http://registration.eyaa-medianetwork.eu/
Jūsų informacija pasiteiravimui naudosis ICWE Europos Komisijos / Užimtumo, socialinių reikalų ir
įtraukties GD vardu ir jūs bet kada galėsite panaikinti registraciją.
Dėl išsamesnės informacijos apsilankykite 2012 Europos metų interneto svetainėje arba kreipkitės:
Spaudos atstovė
Andrea Ricciarelli
„ICWE GmbH“
Berlynas, Vokietija
Tel. +49 (0)30 310 18 18 43
Faks. +49 (0)30 324 98 33
El. paštas: andrea.ricciarelli@icwe.net
Privatumo pareiškimas
Žiniasklaidos tinklas
Apdorojant jūsų atsakymą į kvietimą registruotis 2012 Europos metais besidominčių žurnalistų duomenų bazėje bus registruojami ir apdorojami jūsų asmens duomenys.
Šis duomenų tvarkymas bus vykdomas pagal Reglamentą (EB) Nr. 45/2001 (OJ L 8, 12.1.2001, p. 1 – 22) dėl asmenų apsaugos Bendrijos institucijoms ir įstaigoms
tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių duomenų judėjimo.
Išsamesnę informaciją rasite visame Privatumo pareiškime, pateiktame interneto svetainėje.
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