
Αποστολέας: ΕΛΠΕ scholarships@helpe.gr
Ημερομηνία Αποστολής: Δευτέρα, 11 Απριλίου 2022
Προς: Τμήμα Πρωτοκόλλου
Αποδέκτες: protocol@duth.gr protocol@duth.gr
Θέμα Εγγράφου: ΕΛΠΕ: Είκοσι υποτροφίες σε αριστούχους φοιτητές για μεταπτυχιακές 
σπουδές σε Ελλάδα και εξωτερικό

Tο μήνυμά σας παρελήφθη επιτυχώς.
 
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων και τον 
τρόπο άσκησης των δικαιωμάτων σας, παρακαλώ επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στη διεύθυνση:
https://www.helpe.gr/media-center/personaldataprotection/gdpr/
 
 
Ευχαριστούμε πολύ που επικοινωνήσατε με τον Όμιλο ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ.
 
----------------------------------------------------------------------------------------------
 
Your e-mail has been succesfully received.
 
For more information regarding the processing and protection of your personal data as well as how to exercise 
your rights under GDPR, please visit our website on the following link:
https://www.helpe.gr/media-center/personaldataprotection/gdpr/en
 
 
Thank you for contacting HELLENIC PETROLEUM Group.
 

Παρακαλώ, σκεφθείτε το περιβάλλον πριν εκτυπώσετε αυτό το μήνυμα.
 
Disclaimer
This message may contain privileged - confidential information and is intended exclusively to the addressees (or any person in charge to 
deliver to the addresses) . If you are not the intended recipient, you may not use, copy, distribute or deliver this message (or part of its 
contents) to anyone or take any action in reliance on it. In such a case, you should destroy this message, and notify the sender.
All reasonable precautions have been taken to ensure no viruses are present in this e-mail. However, as Internet is a non secure 
environment; we will bear no responsibility for any loss or damage arising from the use of this e-mail or attachments. Thus, we recommend 
that you subject these to your virus checking procedures prior to use.
 
Γνωστοποίηση/ Αποποίηση Ευθύνης
Το παρόν μήνυμα ενδέχεται να περιλαμβάνει εμπιστευτικές - απόρρητες πληροφορίες και απευθύνεται αποκλειστικά στους σκοπούμενους 
παραλήπτες (ή υπεύθυνο για την παράδοσή του στους αντίστοιχους σκοπούμενους παραλήπτες). Σε περίπτωση που περιέλθει σε εσάς 
από λάθος, δεν θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε, αντιγράψετε, διανείμετε ή παραδώσετε σε οποιονδήποτε το παρόν μήνυμα (ή τμήμα του 
περιεχομένου του), ούτε να προβείτε σε οποιαδήποτε ενέργεια βάσει αυτού. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να καταστρέψετε το παρόν 
μήνυμα και να ειδοποιήσετε τον αποστολέα.
Έχουν ληφθεί όλα τα εύλογα μέτρα ασφαλείας προκειμένου το παρόν μήνυμα να μην περιλαμβάνει ιούς. Δεδομένου ότι η επικοινωνία 
μέσω διαδικτύου (Internet) δεν είναι ασφαλής, δεν φέρουμε την ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία ή απώλεια προκύψει από τη χρήση του 
παρόντος ή των συνημμένων του και συνιστούμε να το υποβάλετε στις διαδικασίες πρόληψης ιών που διαθέτετε πριν από τη χρήση του.
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