ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ/PAVILION 6

∆ΙΕΘΝΕΣ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

THESSALONIKI INTERNATIONAL EXHIBITION CENTER-GREECE

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ TRADE VISITOR’S INVITATION

23-2510
2021

#COVID19

Σάββατο & Κυριακή: : 10:00-20:00
Δευτέρα: 11:00-19:00

IΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΕΝΑ ΑΤΟΜΟ
VALID FOR ONE PERSON ONLY

http://kosmima.helexpo.gr
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ
Ι

Saturday & Sunday: 10:00-20:00 hrs
Monday: 11:00-19:00 hrs

Η είσοδος στο Διεθνές Εκθεσιακό και Συνεδριακό
Κέντρο Θεσσαλονίκης επιτρέπεται αποκλειστικά και
μόνο με την επίδειξη του GreenPass* (εμβολιασμένοι
ή νοσήσαντες). Οι επισκέπτες θα πρέπει να έχουν μαζί
τους είτε Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας είτε Διαβατήριο, καθώς θα πραγματοποιείται ταυτοπρο- σωπία
με το κατά περίπτωση πιστοποιητικό.
*GreenPass νοείται ως, είτε η βεβαίωση εμβολιασμού/νόσησης SARS-Cov-2 είτε το Ευρωπαϊκό
Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID-19.

VISITOR΄S DATA
COMPLETION OF VISITOR΄S DATA IS OBLIGATORY

Η ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

WORKING HOURS

ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Entrance to the Thessaloniki International
Exhibition and Congress Centre is allowed only by
displaying the GreenPass* (certiﬁcation of
vaccination and recovery). Visitors must carry
with them either their ID card (issued by the
Police) or their Passport as a valid identiﬁcation
document.
*GreenPass is considered either the National
SARS-COV-2 Vaccination / Recovery Record
Certiﬁcate or the EU Digital COVID-19 Certiﬁcate.

Συμμετέχουμε στο ΣΑΛΟΝΙ KOSMIMA και σας περιμένουμε στο εκθετήριό μας

We participate in KOSMIMA and we are looking forward to seeing you at our stand
Περ. Ι Pav.
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NAME

Σφραγίδα Ι Seal

Stand
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Ι

COMPANY NAME

ANTIKEIMENO EΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Ι

ΠΟΛΗ
ΤΗΛ.

Ι

Ι

Ι

COMPANY ACTIVITY

TOMEIΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Τ.Κ.

ADDRESS

Ι

ZIP CODE

CITY
KIN.

TEL.

Ι

CELL PH.

EMAIL

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Η ΔΕΘ-HELEXPO Α.Ε. λαμβάνει τα δεδομένα σας τα οποία φυλάσσονται σε (ηλεκτρονικό ή/και φυσικό) αρχείο υπ’ ευθύνη της, τηρώντας όλα τα
κατάλληλα μέτρα ασφάλειας. Σας ενημερώνουμε, ότι θα χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα που σας ζητάμε αποκλειστικά και μόνο για να σας
αποστέλλουμε ενημερώσεις για τις επικείμενες εκθέσεις που σας ενδιαφέρουν. Τα δεδομένα αυτά υποχρεούμαστε να διατηρήσουμε για την
ελάχιστη περίοδο που απαιτείται από την υπάρχουσα νομοθεσία, ώστε να εκπληρωθούν οι υποχρεώσεις μας προς τρίτα μέρη
(συμπεριλαμβανομένων των φορολογικών αρχών) για το χρονικό διάστημα που προβλέπουν οι σχετικές διατάξεις. Εφόσον δεν υφίστανται οι
ανωτέρω περιορισμοί, θα διαγράψουμε οριστικά τα δεδομένα σας αφού προηγηθεί σχετική ενημέρωσή σας. Έχετε το δικαίωμα πρόσβασης,
διόρθωσης και διαγραφής των προσωπικών δεδομένων σας καθώς και το δικαίωμα φορητότητας αυτών προς μεταφορά σε άλλο Υπεύθυνο ή
Εκτελούντα Επεξεργασία, αποστέλλοντας σχετικό αίτημά σας στο Τμήμα Τεχνικών Μελετών Έργων και Παρακολούθησης Πιστοποιήσεων (ISO &
GDPR) Εγνατία 154 | ΤΚ 546 36 | Θεσσαλονίκη, ή με email στην ηλεκτρονική διεύθυνση dpo@helexpo.gr. Επίσης έχετε το δικαίωμα να αποσύρετε
την συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία εκ μέρους μας των δεδομένων σας. Στην περίπτωση αυτή παρακαλούμε να έχετε υπόψη σας, ότι μία
τέτοια ανάκληση ενδέχεται να σημαίνει αυτομάτως και τη διακοπή της συνεργασίας μας, δεδομένης της αναγκαιότητας της επεξεργασίας των
δεδομένων σας για την εκτέλεση των συμβατικών μας υποχρεώσεων. Σε κάθε περίπτωση, ενδέχεται να σας ζητήσουμε τα στοιχεία της
ταυτότητάς σας ώστε να βεβαιωθούμε ότι δεν γνωστοποιούμε σε κάποιον άλλον τα προσωπικά σας στοιχεία. Θα λάβουμε κάθε δυνατό μέτρο για
την ικανοποίηση των αιτημάτων σας εντός τριάντα ημερών από τη λήψη του, ως οφείλουμε, ενημερώνοντάς σας για την ικανοποίηση του
αιτήματός σας, ή για τους λόγους που εμποδίζουν την εκ μέρους σας άσκηση ή την ικανοποίηση ενός ή και περισσότερων από τα δικαιώματά σας,
καθώς και για τους λόγους τυχόν καθυστέρησής μας πέραν του διαστήματος των τριάντα ημερών. Επίσης θα σας ενημερώσουμε για τα περαιτέρω
δικαιώματά σας σε περίπτωση μη προσήκουσας ανταπόκρισής μας στα αιτήματά σας. Εφόσον αισθάνεστε ότι θίγονται τα δικαιώματά σας επί των
προσωπικών σας δεδομένων, διατηρείτε πάντοτε το δικαίωμα να υποβάλετε παράπονο/καταγγελία στην αρμόδια Εποπτική Αρχή Προστασίας
Προσωπικών Δεδομένων: http://www.dpa.gr, Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, τηλ. 210 6475600, email:contact@dpa.gr. Στην περίπτωση αυτή,
θα εκτιμούσαμε ιδιαίτερα αν προηγούνταν επικοινωνία σας με τον Υπεύθυνό μας Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (DPO), είτε μέσω
αποστολής Φυσικής Επιστολής στην έδρα της εταιρίας (ALPHA PLAN CONSULTANTS - ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ Κ. & ΣΙΑ Ε.Ε. ΙΩΑΝΝΗ ΚΩΛΕΤΤΗ 25A,
ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ), είτε μέσω αποστολής Ηλεκτρονικής Επιστολής (στο λογαριασμό Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: dpo@helexpo.gr),
αναφέροντας πάντοτε τα πλήρη στοιχεία σας και το λόγο επικοινωνίας σας με την εταιρία. Μπορείτε να βρείτε αναλυτικά την Πολιτική μας για την
Προστασία Προσωπικών Δεδομένων στον ιστότοπό μας https://www.helexpo.gr/el/GDPR_Policy.

Έλαβα γνώση
I have been informed,
Ημερομηνία/Date

ΜΕ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ
UNDER THE AUSPICES

ΝΑΙ/YES OXI/ΝΟ
/

/

ΥΠΟΓΡΑΦΗ / SIGNATURE

ΕΠΙΣΗΜΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΟFFICIAL BANK

ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΧΡΥΣΟ
ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΛΕΥΚΟΧΡΥΣΟ
ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΑΣΗΜΙ, ΧΡΥΣΟ
ΑΣΗΜΕΝΙΑ ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ
ΔΙΑΜΑΝΤΙΑ, ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΡΙΑ
ΗΜΙΠΟΛΥΤΙΜΟΙ ΛΙΘΟΙ
ΑΡΓΥΡΑ, ΕΠΑΡΓΥΡΑ ΕΙΔΗ
ΕΙΔΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ, ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ
ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ
ΣΥΣTHΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ

SECTOR YOU ARE INTERESTED IN
GOLD JEWELLERY
WHITE GOLD-PLATINUM JEWELLERY
SILVER-GOLD JEWELLERY
SILVER JEWELLERY
DIAMONDS, PEARLS
SEMI-PRECIOUS STONES
SILVER, SILVER PLATED ARTICLES
WRAPPING-DECORATION ARTICLES
RAW MATERIALS
SECURITY SUSTEMS
SOFTWARE

IMPORTANT INFORMATION CONCERNING YOUR PERSONAL DATA

TIF HELEXPO receives your data which are kept in an (electronic and/or physical) archive under its responsibility,
taking all the appropriate security measures. We would like to inform you that the requested data shall only be used
by our Company in order to send you updates regarding our future events that are relevant to your ﬁelds of interest.
We are obligated to retain these data for the minimum period required by the legislation in force in order to discharge
our obligations to third parties (including tax authorities) for the period laid down in the relevant provisions. Should
the above limitations cease to apply, we will permanently delete your data after having previously notiﬁed you. You
have the right to access, rectiﬁcation and erasure of your personal data, as well as the right to their portability for
transmission to a diﬀerent Controller or Processor by sending a relevant request to the Technical Studies Project and
Monitoring ISO & GDPR Department, or an e-mail message to the address dpo@helexpo.gr. You also have the right
to withdraw your consent for the processing of your data on our part. In this event, please bear in mind that this
withdrawal may automatically entail the cessation of our cooperation, given the necessity of processing your data in
order to perform our contractual obligations. In any event, we may request your identity data in order to make sure
that we are not communicating your personal data to anyone else. We will take every possible measure to satisfy your
requests within thirty days from receiving them, as we are obligated to do, notifying you of the completion of your
request or the reasons hindering the exercise of your rights or the satisfaction of one or more of your rights, as well
as the reasons any delay on our part beyond thirty days. Additionally, we will notify you of your further rights in the
event of undue response on our part to your requests. If you feel that your rights with respect to your personal data
are being harmed, you always have the right to lodge a complaint with the competent Supervisory Personal Data
Protection Authority: http://www.dpa.gr, 1-3, Kiﬁssias Street, GR-11523, Athens, Tel.: 210 6475600, e-mail:
contact@dpa.gr. In this event, we would particularly appreciate your prior communication with our Data Protection
Oﬃcer (DPO) either by sending a physical letter to the company headquarters (ALPHA PLAN CONSULTANTS 25A,
I.KOLETI str. KLEOVOULOS ALEXIADIS) or by sending an e-mail message (to the e-mail address: dpo@helexpo.gr ),
always including your full particulars and the reason for communicating with the company. You can ﬁnd our Personal
Data Protection Policy on our website, https://www.helexpo.gr/en/GDPR_Policy.

Επιθυμείτε να ενημερώνεστε ηλεκτρονικά ή μέσω ταχυδρομείου, για την KOSMIMA και ATHENS INTERNATIONAL JEWELLERY SHOW, στην παραπάνω διεύθυνση;
Would you like to receive emails or regular mail, for KOSMIMA and ATHENS INTERNATIONAL JEWELLERY SHOW, to the above-mentioned addresses?

EΠΙΣΗΜΟΣ ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΑΣ
ΟFFICIAL AIR CARRIER

EΠΙΣΗΜΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
OFFICIAL ENERGY PROVIDER

EΠΙΣΗΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ
TELECOMMUNICATION PROVIDER

OΡΓΑΝΩΣΗ-ORGANIZED BY

Eγνατία 154, 546 36-Θεσσαλονίκη
Τ: +302310 291177
E: kosmima@helexpo.gr

