POSTATI DEL MEDIJSKEGA OMREŽJA
VABILO IN REGISTRACIJA
Kaj je medijsko omrežje?
•
•

Medijsko omrežje omogoča novinarjem in glavnim medijem priključitev, informiranje,
izmenjavo in sodelovanje z Evropskim letom aktivnega staranja in solidarnost med
generacijami 2012.
Gre za ekskluzivno skupino novinarjev iz celotne Evrope, ki se zanimajo za vse tematike,
povezane z evropskim letom, kot so gospodarstvo in zaposlitev, zdravstveno varstvo in
socialne storitve, pokojnine in prostovoljstvo, izobraževanje odraslih in starostim prijazna
mesta.

Zakaj se registrirati?

•
•
•
•

Kot član medijskega omrežja boste prejeli mesečne e-novice, ki so sestavljene izključno za
člane tiska. Novice “Evropsko leto 2012 – Novice o aktivnem staranju in solidarnosti med
generacijami” je glavni vir informacij, ki vas informira o kampanji skozi celo leto.
Boste med prvimi, ki bodo prejeli redne posodobitve o dejstvih, dogodkih in akcijah tako na
evropski kot tudi državni ravni.
E-novice so pomembno orodje, ker boste prvi, ki boste prejeli novice od Evropske komisije
kot tudi spodbudne zgodbe in primere najboljših praks iz vidika vseh držav članic, ki se
nanašajo na to tematiko.
Prav tako boste redno prejemali sporočila za javnost, ki jih lahko enostavno prilagodite
potrebam vašega poročanja.

Kdo naj se registrira?
• Novinarji iz vse Evrope, ki jih zanima Evropsko leto
• Uredniki iz panevropskih, državnih, lokalnih in spletnih medijev
Za registracijo, da postanete del medijskega omrežja, prosimo, kliknite spodnjo povezavo:
http://registration.eyaa-medianetwork.eu/
Vaše osebne kontaktne podatke bo uporabil ICWE v korist Evropske komisije/GD za zaposlovanje,
socialne zadeve in vključevanje in lahko boste preklicali registracijo kadar koli boste želeli.
Za nadaljnje informacije si prosimo, oglejte spletno stran Evropskega leta 2012 ali se obrnite na
kontakt:
Kontakt za stike z mediji:
Andrea Ricciarelli
ICWE GmbH
Berlin, Nemčija
Tel: +49 (0)30 310 18 18 43
Izjava o zasebnosti
Medijsko omrežje
Obdelava vašega odgovora na vabilo k registraciji v zbirko podatkov novinarjev, ki jih zanima Evropsko leto 2012, bo vključila zapis in obdelavo vaših osebnih podatkov.
Tovrstno ravnanje je podvrženo in bo izvedeno v skladu z Uredbo (ES) št. 45/2001 (UL L 8, 12.1.2001, str. 1–22) o varstvu posameznika z ozirom na obdelavo osebnih
podatkov s strani institucij in organov Evropske skupnosti o prostem pretoku teh podatkov.
Za več informacij si oglejte na spletni strani celotno Izjavo o zasebnosti.

Faks: +49 (0)30 324 98 33
E-pošta: andrea.ricciarelli@icwe.net
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