
 
 
 

Leaders of Digital Economy Conference 
 

6 Nοεμβρίου 2018 
Ξενοδοχείο Grand Hyatt Athens 

 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ: 

Όνομα Εταιρείας: 

Δραστηριότητα: 

Διεύθυνση: Τηλέφωνο: 

Α.Φ.Μ.: Δ.Ο.Υ.: 

Όνομα υπεύθυνου επικοινωνίας: 

Θέση υπεύθυνου επικοινωνίας: 

email επικοινωνίας: 
 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ: 

 

1. Όνομα Επίθετο Θέση στον οργανισμό €390* 

email Τηλέφωνο  

2. Όνομα Επίθετο Θέση στον οργανισμό €360* 

email Τηλέφωνο  

3. Όνομα Επίθετο Θέση στον οργανισμό €200* 

email Τηλέφωνο  

4. Όνομα Επίθετο Θέση στον οργανισμό €200* 

email Τηλέφωνο  

5. Όνομα Επίθετο Θέση στον οργανισμό €200* 

email Τηλέφωνο  

6. Όνομα Επίθετο Θέση στον οργανισμό €200* 

email Τηλέφωνο  

* Οι παραπάνω τιμές δεν περιλαμβάνουν το ΦΠΑ 24%. 

Αριθμός συμμετεχόντων:_______ Σύνολο προ Φ.Π.A. _______ 

 Φ.Π.Α. 24% _______ 

 Τελικό ποσό πληρωμής _______ 
  



 

 
ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 
1η συμμετοχή €390, 2η συμμετοχή €360, από την 3η συμμετοχή και έπειτα €200 
* Οι παραπάνω τιμές δεν περιλαμβάνουν το ΦΠΑ 24%. 
** Για αιτήσεις μέχρι 5 Οκτωβρίου υπάρχει έκπτωση 10% επί των αναγραφόμενων τιμών 
 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ: 
1. Για να δηλώσετε τη συμμετοχή σας, παρακαλούμε αποστείλατε την παρούσα αίτηση 

συμπληρωμένη. Μπορείτε να τη στείλετε: 

α. Μέσω fax στο 210 6062111, υπ όψη Μαρίας Καστρησίου (τηλ. 210 6062254)  
β. Μέσω e-mail στη διεύθυνση kpmgevents@kpmg.gr 
 

2. Κατόπιν, παρακαλούμε προχωρήστε σε καταβολή ολόκληρου του ποσού  
(συμμετοχή και Φ.Π.Α.): 

̶ είτε μέσω τραπεζικής κατάθεσης στο λογαριασμόALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ - IBAN GR69 
0140 1380 1380 0232 0001 647 

̶ είτε μέσω έκδοσης τραπεζικής επιταγής για όλο το ποσό (συμμετοχή και Φ.Π.Α.) με 
παραλήπτη: 
 
KPMG Σύμβουλοι Α.Ε. 
Στρατηγού Τόμπρα 3, 153 42 Αγία Παρασκευή  
Α.Φ.Μ. 099551843, Δ.Ο.Υ ΦΑΕ Αθηνών 

 
3. Τέλος, αποστείλατε μέσω fax την απόδειξη πληρωμής με την ένδειξη «ΠΛΗΡΩΜΗ ΓΙΑ ΤO  

LEADERS OF DIGITAL ECONOMY CONFERENCE». Είναι απαραίτητο να συμπεριλάβετε 
στην απόδειξη κατάθεσης την επωνυμία της εταιρείας ώστε να εκδοθεί το τιμολόγιο. 

 

 
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ: 
Η KPMG θα επικοινωνήσει με κάθε συμμετέχοντα προκειμένου να λάβει τη συγκατάθεσή του 
ώστε να μπορεί να συνεχίσει να επικοινωνεί μαζί του στο μέλλον, σύμφωνα με τον νέο 
ευρωπαϊκό κανονισμό περί Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και τηρώντας 
τους κανόνες εμπιστευτικότητας της KPMG. 

Προς ενημέρωση, η επικοινωνία με τους συμμετέχοντες που θα ακολουθήσει θα περιλαμβάνει 
τις εξής δηλώσεις: 

̶ Με τη συμπλήρωση της αίτησης συναινώ στη διατήρηση των παραπάνω στοιχείων μου 
(Ονοματεπώνυμο, Εταιρεία, Θέση εργασίας, e-mail, Τηλέφωνο) για ενημέρωση σχετικά με 
το συνέδριο Leaders of Digital Economy. Τα στοιχεία αυτά χρειάζονται για την αποστολή 
χρήσιμων πληροφοριών για το συνέδριο (πρόγραμμα, ομιλητές κ.α.).  
 
ΝΑΙ  ΟΧΙ   

 
Η επικαιροποίηση των στοιχείων των συμμετεχόντων θα γίνεται κάθε τρία χρόνια. Η 
διόρθωση, συμπλήρωση ή διαγραφή των στοιχείων αυτών οποτεδήποτε χρειαστεί στο μέλλον 
γίνεται μέσω email στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση dataprivacy@kpmg.gr 

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΣΗΜΕΙΩΣΑΤΕ ΠΩΣ Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟ 
ΕΦΟΣΟΝ ΕΧΕΙ ΕΞΟΦΛΗΘΕΙ ΚΑΙ ΕΧΕΙ ΛΗΦΘΕΙ ΤΟ ΑΠΑΝΤΗΤΙΚΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΩΝ 
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 
 
ΑΚΥΡΩΣΕΙΣ: 
Σε περίπτωση που δηλώσετε συμμετοχή και δε μπορείτε τελικά να παρευρεθείτε, θα χαρούμε 
να δεχτούμε άλλο άτομο στη θέση σας χωρίς επιπλέον χρέωση. Εναλλακτικά, σε περίπτωση 
έγγραφης ακύρωσης της συμμετοχής σας έως την 8η Οκτωβρίου 2018 θα χρεωθείτε το 50% 
της συμμετοχής σας. Σε περίπτωση ακύρωσης μετά την 8η Οκτωβρίου 2018 δε γίνεται 
επιστροφή χρημάτων. 
 
 
 
 
Υπογραφή:_________________________   Ημερομηνία:____/____/________ 

mailto:kpmgevents@kpmg.gr
mailto:dataprivacy@kpmg.gr

