(ISC)2 HELLENIC CHAPTER
ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΛΟΥΣ
Προσωπικά Στοιχεία
Ονοματεπώνυμο:
Ημ/νία Γέννησης:
Επάγγελμα:
Εταιρεία/Οργανισμός:
Διεύθυνση:
Τηλέφωνο:
Άλλο τηλέφωνο:
Email:
Εναλλακτικό Email:

Προφίλ μέλους (επιλογή 1 από τα 3)
1. Είστε ήδη μέλος του (ISC)2 ?

Ναι

Όχι

2. Είστε επαγγελματίας με εμπειρία τουλάχιστον 12 μηνών σε IT ή στην
ασφάλεια πληροφοριακών συστημάτων;

Ναι

Όχι

3. Είστε σπουδαστής/τρια σε κατεύθυνση πληροφοριακών συστημάτων;

Ναι

Όχι

Κωδικός μέλους:

Τίτλος σπουδών:
Εκπαιδευτικό Ίδρυμα:
Εκτιμώμενη Ημ/νία Αποφοίτησης:

Λοιπές Πληροφορίες
Σωματεία όπου είστε μέλος:

Άλλες σχετικές πιστοποιήσεις:

Τομείς στους οποίους ειδικεύεστε:

Παρακαλούμε δηλώστε ενδιαφέρον σχετικά με τις δράσεις του σωματείου στις οποίες
ενδιαφέρεστε να συνεισφέρετε εθελοντικά και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας σχετικά.
Συγγράμματα
Παρουσιάσεις/Ομιλίες
Αρθρογραφία [μόνο μέλη του (ISC)2]
Ομάδες εργασίας
Ασφαλής πλοήγηση στο διαδίκτυο (Safe and Secure Online ) [μόνο μέλη του (ISC)2]
Ομάδες προετοιμασίας κι εκπαίδευσης για πιστοποιήσεις (ISC)2
Ενέργειες προς όφελος της κοινότητας
Άλλο:
Παρακαλείσθε όπως διαβάσετε το Καταστατικό του σωματείου (ISC)2 Hellenic Chapter προτού
καταθέσετε την αίτηση. Το σωματείο (ISC)2 Hellenic Chapter διατηρεί το δικαίωμα άρνησης
εγγραφής προσώπου σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή σύμφωνα με τους κανονισμούς του.
•
•
•
•

•

Δηλώνω ότι:
Έχω διαβάσει και συμφωνώ με τους όρους και προϋποθέσεις του σωματείου (ISC)2 Hellenic
Chapter.
Πληρώ τις προϋποθέσεις και τους κανόνες του που έχουν θεσπιστεί από το καταστατικό του
σωματείου (ISC)2 Hellenic Chapter ώστε να γίνω μέλος του.
Τα στοιχεία που δηλώνω είναι αληθή και σε περίπτωση αλλαγής τους θα ειδοποιήσω άμεσα
το σωματείο (ISC)2 Hellenic Chapter.
Συμφωνώ ως προς την επεξεργασία των προσωπικών μου δεδομένων για λόγους που
σχετίζονται στη συμμετοχή μου στο σωματείο (ISC)2 Hellenic Chapter καθώς και την
μεταβίβασή τους στο (ISC)2.
Κατανοώ κι αποδέχομαι όλα τα παραπάνω.

Υπογραφή

Ημερομηνία

Ο υπογράφων αποδέχεται τα ανωτέρω.

Μη σημειώνετε κάτω από αυτή τη γραμμή. Χρησιμοποιείται από τα διοικητικά μέλη του σωματείου:
Έγκριση μέλους από το σωματείο:

Υπογραφή
Κατηγορία Μέλους:
Τακτικό
Συνδεδεμένο
Φοιτητής/τρια
Αριθμός Ταυτότητας Μέλους: _____________

Ημερομηνία

