
Πρόσκληση
H Novartis Hellas σας προσκαλεί,την Τετάρτη 22 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 11.00 
π.μ. να παρακολουθήσετε ψηφιακάτην παρουσίαση “Novartis: αποτύπωμα 2020 και 
ESG προσέγγισηστην Ελλάδα”.

Novartis Hellas

Παρακαλούμε ακολουθήστε το LINK για να εγγραφείτε και ακολούθως να συνδεθείτε ψηφιακά. 

Π.Α: Μιχάλης Τρόντζος, mtrontzos@ikon.bbdogroup.gr, 6940568047

https://sympraxisevent.webex.com/mw3300/mywebex/default.do?nomenu=true&siteurl=sympraxisevent&service=6&rnd=0.14052348291248462&main_url=https%3A%2F%2Fsympraxisevent.webex.com%2Fec3300%2Feventcenter%2Fevent%2FeventAction.do%3FtheAction%3Ddetail%26%26%26EMK%3D4832534b00000005578e23c4717fd1423a1b15bfb324121fdf1b334777a5135a9da285cc4c50a13a%26siteurl%3Dsympraxisevent%26confViewID%3D204810132828093936%26encryptTicket%3DSDJTSwAAAAUrFducXYPGeKqhCuC2_Itx7ucc0E3y5w3_sIFwNf7O8Q2%26
mailto:mtrontzos@ikon.bbdogroup.gr


Disclaimer

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι για τη διοργάνωση, υλοποίηση και τεκμηρίωση της συνέντευξης τύπου θα τύχουν επεξεργασίας δεδομένα τα οποία ενδέχεται να 

αποτελούν προσωπικά δεδομένα, όπως για παράδειγμα, το ονοματεπώνυμό σας, η ιδιότητά σας, τα στοιχεία επικοινωνίας και εργασίας σας. Η NOVARTIS είναι υπεύθυνη για 

την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων καθώς αποφασίζει τον σκοπό και τον τρόπο της επεξεργασίας, ενεργώντας ως "υπεύθυνος επεξεργασίας". 

Επίσης, σας γνωστοποιούμε ότι η συνέντευξη τύπου θα αναμεταδίδεται σε ζωντανή σύνδεση στους λοιπούς συμμετέχοντες. Στην περίπτωση αυτή, τυχόν παρεμβάσεις σας 

κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου θα μεταδοθεί ηχητικά στους απομακρυσμένους συμμετέχοντες. Τα δεδομένα αυτά θα τύχουν επεξεργασίας από την Novartis και 

ενδέχεται να κοινοποιηθούν στις εταιρείες BBDO, Sympraxis και Webex για τον παραπάνω σκοπό. Θα διατηρήσουμε τα συλλεχθέντα προσωπικά δεδομένα μόνο για όσο 

διάστημα είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση του σκοπού για τον οποίο συλλέχθηκαν ή για την συμμόρφωση με νομικές ή κανονιστικές απαιτήσεις, λαμβάνοντας υπόψη 

ιδίως και την αναγκαιότητα να διασφαλιστεί η δυνατότητα της NOVARTIS να συμμορφώνεται προς τις κανονιστικές και λοιπές της υποχρεώσεις και να θεμελιώσει, ασκήσει ή 

υποστηρίξει νομικές αξιώσεις. Με τη συμμετοχή σας στην εκδήλωση, δηλώνετε ότι συναινείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για τον σκοπό που 

περιγράφεται παραπάνω. Τέλος, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι οι συμμετέχοντες έχουν δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά τους δεδομένα, δικαίωμα διόρθωσης ή 

διαγραφής καθώς και άλλα δικαιώματα συμπεριλαμβανομένου και του δικαιώματος να καταθέσουν καταγγελία στις αρμόδιες αρχές προστασίας δεδομένων. Σε περίπτωση 

που δεν θέλετε να λαμβάνετε  παρόμοια αλληλογραφία στο μέλλον, παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε εγγράφως την άρνησή σας στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 

privacy.novartisgr@novartis.com. Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να απευθυνθείτε στην Γενική Ενημέρωση περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων στον 

παρακάτω σύνδεσμο: www.novartis.gr/node/16891


