ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΑ ΤΟΥ ΕΤΕΠ-Κ
Α. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΟΝΟΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΟΝΟΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ

ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ

ΑΦΜ

ΤΗΛ

FAX

E-MAIL

WEB SITE

B. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΚΥΡΙΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
(Αναφέρετε περιληπτικά)

ΕΤΗΣΙΟΣ ΤΖΙΡΟΣ
(Μέσος όρος τελευταίων 3 ετών)

ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
(Ποσοστό πτυχιούχων ΑΕΙ – ΤΕΙ)

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
(Αναφέρετε επιγραμματικά)

ΠΡΟΙΟΝΤΑ / ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
(Αναφέρετε περιληπτικά)
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Γ. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ
(Αναφέρετε περιληπτικά)

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
(Αναφέρετε περιληπτικά)

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
(Αναφέρετε περιληπτικά)

ΒΑΣΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΤΡΙΕΤΙΑ
(Αναφέρετε περιληπτικά)
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Δ. ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΧΩΡΟΣ ΠΟΥ ΖΗΤΕΙΤΑΙ
(επιλέξτε με x)
ΕΜΒΑΔΟΝ

Γραφείο

Εργαστήριο

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΔΑΠ-ΕΤΕΠ Κ Α.Ε.
ΝΑΙ
(επιλέξτε με x)
ΣΚΟΠΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Η/ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΔΑΠ ΕΤΕΠ-Κ ΑE:
1.
2.

ΟΧΙ

Αναφέρετε παρακάτω το λόγο για τον οποίο αιτήστε την εγκατάσταση της εταιρείας στη θερμοκοιτίδα του
ΕΤΕΠ-Κ
Αναφέρετε αν υπάρχει συνεργασία ή προοπτική συνεργασίας με ακαδημαϊκά & ερευνητικά ιδρύματα και
κυρίως με το ΙΤΕ

Σημαντική Σημείωση
Συμπληρώνοντας αυτήν τη φόρμα, συναινείτε στην καταχώρηση και επεξεργασία των ως άνω δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία είναι απαραίτητα για την οργάνωση, ασφάλεια και προστασία της χρήσης και
πρόσβασης των νόμιμων χρηστών στο δίκτυο και τα συστήματα Η/Υ, στο πλαίσιο επαγγελματικής / ερευνητικής
συνεργασίας / σχέσης σας με το ΕΤΕΠ-Κ. Τα δεδομένα αυτά χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για αυτόν το σκοπό και
δεν πραγματοποιείται καμία διαβίβαση, ανακοίνωση ή κοινοποίηση σε τρίτους, με την επιφύλαξη της περίπτωσης
που αυτό επιβάλλεται από διάταξη νόμου.
Το ΕΤΕΠ-Κ ακολουθεί όλες τις νόμιμες διαδικασίες για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως
αυτές ορίζονται από τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας
των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (2016/679/ΕΕ) και κάθε σχετική ρύθμιση του εθνικού δικαίου.
Σας ενημερώνουμε ότι με βάσει τον ως άνω Κανονισμό έχετε δικαίωμα ενημέρωσης, διόρθωσης, επικαιροποίησης ή
ακόμα και διαγραφής των ως άνω προσωπικών δεδομένων σας. Επίσης, έχετε δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην
Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.
Για την περαιτέρω ενημέρωσή σας και για την άσκηση των σχετικών περί προστασίας προσωπικών δικαιωμάτων σας
μπορείτε να επικοινωνείτε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων στο dpo@admin.forth.gr
(i)
(ii)

Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από ένα σύντομο Επιχειρηματικό Σχέδιο
Συμπληρώστε και στείλτε ηλεκτρονικά την αίτησή σας στο email inquiries@stepc.gr

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΙΤΗΣΗΣ
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