PIEVIENOJIES MEDIJU TĪKLAM
IELŪGUMS UN REĢISTRĀCIJA
Kas ir mediju tīkls?
•
•

Mediju tīkls sniedz iespēju žurnālistiem un galvenajiem mediju avotiem pievienoties, informēt,
dalīties un iesaistīties Eiropas Aktīvu vecumdienu un paaudžu solidaritātes gadā 2012.
Tā ir ekskluzīva tikšanās vieta žurnālistiem no visas Eiropas, kurus interesē ar šo Eiropas
gadu saistītās tēmas, tādas kā ekonomika un nodarbinātība, veselības un sociālā aprūpe,
pensijas un brīvprātīgo darbs, pieaugušo izglītība un vecumam draudzīga vide.

Kādēļ reģistrēties?

•

•
•
•

Kā Mediju tīkla dalībnieks, Jūs saņemsiet tikai un vienīgi preses pārstāvjiem sagatavotu
ikmēneša e-ziņojumu par jaunākajām aktualitātēm. Ziņojums par jaunākajām aktualitātēm
"Eiropas gads 2012 – jaunākās ziņas par aktīvām vecumdienām un paaudžu solidaritāti” ir
galvenais informācijas avots, kas sniedz Jums ziņas par šo kampaņu visa gada garumā.
Jūs būsiet starp pirmajiem, kas regulāri saņems jaunākās ziņas par faktiem, notikumiem un
pasākumiem gan Eiropas, gan valsts līmenī.
E-ziņojums par jaunākajām aktualitātēm ir svarīgs rīks Jūsu darbā, kā arī Jūs būsiet pirmie,
kuri saņems jaunākās ziņas no Eiropas Komisijas un ar tēmu saistītus iedvesmojošus
stāstus un labākās prakses piemērus no visām dalībvalstīm.
Jūs regulāri saņemsiet arī preses relīzes, kuras var ērti pielāgot Jūsu gatavotajiem
ziņojumiem.

Kam jāreģistrējas?
• Žurnālistiem no visas Eiropas, kurus interesē Eiropas gads
• Eiropas, nacionālo, vietējo un tiešsaistes mediju redaktoriem
Lai reģistrētos un pievienotos Mediju tīklam, lūdzu, noklikšķiniet uz zemāk esošās saites:
http://registration.eyaa-medianetwork.eu/
Jūsu kontaktinformāciju izmantos ICWE Eiropas Komisijas / Nodarbinātības, sociālo lietu un
iekļautības ģenerāldirektorāta vārdā, un Jūs jebkurā laikā varēsiet atsaukt savu reģistrāciju.
Turpmākai informācijai, lūdzu, apmeklējiet EG2012 tīmekļa vietni vai sazinieties ar:
Preses kontaktpersona
Andrea Ricciarelli
ICWE GmbH
Berlīnē, Vācijā
Tālr.: +49 (0)30 310 18 18 43
Fakss: +49 (0)30 324 98 33
E-pasts: andrea.ricciarelli@icwe.net
EG2012 tīmekļa vietne: http://europa.eu/ey2012/
Paziņojums par privātumu
Mediju tīkls
Jūsu atbildes apstrāde saistībā ar ielūgumu reģistrēties žurnālistu, kurus interesē Eiropas gads 2012, datubāzē būs saistīta ar Jūsu personas datu reģistrāciju un apstrādi.
Uz šādu rīcību attiecas un tā tiks veikta saskaņā ar Regulu (EK) No 45/2001 (OJ L 8, 12.1.2001., 1. – 22.lpp.) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu
apstrādi Kopienas iestādēs un struktūrās un par šādu datu brīvu apriti.
Lai iepazītos ar plašāku informāciju, lūdzu, skatiet Paziņojuma par privātumu pilnu tekstu tīmekļa vietnē.

