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• Πολεοδομικός Σχεδιασμός
• Οι προκλήσεις του σύγχρονου εργολάβου
• Building Information Modeling (BIM)
• Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός και διακόσμηση
• Sound Engineering
• Lighting Design

Το συνέδριο απευθύνεται προς: πολιτικούς 
μηχανικούς, εργολαβους, αρχιτέκτονες, γεωτεχνικούς 
μηχανικούς, μηχανολόγους, μηχανικούς συγκοινωνιών, 
περιβαλλοντικούς μηχανικούς, μηχανικούς Ηλεκτρολογίας, 
δομικούς επιθεωρητές, τοπογράφους, αστικούς 
και περιφερειακούς σχεδιαστές, διακοσμητές κ.ά..

Η                                         παρουσιάζει 

Τετάρτη 23 Οκτωβρίου 2019 
Ξενοδοχείο Hilton Park, Λευκωσία

Με τη στήριξη



digital edition

ANYTIME, ANYWHERE, ON ANY DEVICE
 Ενημερωθείτε, εμπνευστείτε, προετοιμαστείτε. 

Behind the scenes, videos, αδημοσίευτες φωτογραφίες 

Με τη συμμετοχή σας στο 2ο Συνέδριο για τον Σχεδιασμό και την Κατασκευή Κτιρίων 
εξασφαλίζετε 1 χρόνο δωρεάν πρόσβαση στο 
digital edition του περιοδικού IN Business.  

Με το τέλος του συνεδρίου, θα επικοινωνήσει άτομο από την εταιρεία μας
για περισσότερες πληροφορίες.

1 χρόνο δωρεάν πρόσβαση στο

Μάθε από τους καλύτερους όλες τις τάσεις, μεθόδους και καλές πρακτικές που διέπουν τον Κατασκευαστικό Κλάδο

Γνώρισε όλες τις εξελίξεις στους τομείς: Ασφάλεια, Υγεία, Πρόνοια, Ποιότητα, Καινοτομία, Ορθή Διαχείριση, Συντήρηση

Ενημερώσου για την τεχνολογία της Ψηφιοποίησης & των Έξυπνων Οικοδομών μέσα από πρακτικά παραδείγματα

 Δες τι επιλογές Διαχείρισης Κτιρίων έχεις

Απόλαυσε αισθητική και στα έργα μεγάλης κλίμακας, τόσο εξωτερικά όσο και εσωτερικά

Κτίρια μοντέρνας αρχιτεκτονικής, δομημένα κατά 
τέτοιο τρόπο ώστε να αποδίδουν ενεργειακά, με 
ενδιαφέροντα αρχιτεκτονικό σχεδιασμό και εσωτερική 
διακόσμηση. Σαν άλλος ζωντανός οργανισμός, 
τα νεόδμητα κτίρια έχουν το δικό τους δυναμικό 
ενδιαφέρον από άποψη καινοτομίας κι απόδοσης και 
κρύβουν μέσα τους ολόκληρα κεφάλαια κατασκευής, 
υλικών, σχεδίασης και φυσικά, ανθρώπινου δυναμικού. 
Το «2ο Συνέδριο για τον Σχεδιασμό και την Κατασκευή 
των Κτιρίων» είναι εδώ!

Το συνέδριο απευθύνεται προς: πολιτικούς 
μηχανικούς, εργολαβους, αρχιτέκτονες, 
γεωτεχνικούς μηχανικούς, μηχανολόγους, 
μηχανικούς συγκοινωνιών, περιβαλλοντικούς 
μηχανικούς, μηχανικούς Ηλεκτρολογίας, 
δομικούς επιθεωρητές, τοπογράφους, αστικούς 
και περιφερειακούς σχεδιαστές, διακοσμητές κ.ά..

Ο Κατασκευαστικός Τομέας απαιτεί σύγχρονες 
ταχύτητες, μεθόδους και πρακτικές, όπως και 
την ψηφιοποίηση διαδικασιών αλλά και έξυπνες 
οικοδομές απόδοσης κι ασφάλειας. Οι νέες 
τεχνικές που έχουν κάνει την εμφάνισή τους 
αποτελούν συχνά σωστή πρόκληση για τους 
πολιτικούς μηχανικούς, τους εργολάβους και 
τους αρχιτέκτονες. Το Συνέδριο παρουσιάζει 
με τον πλέον εύστοχο τρόπο όλες τις παρούσες 
κι επερχόμενες τάσεις όπως διακρίνονται στον 
ανταγωνιστικό Κατασκευαστικό Κλάδο.

Εισαγωγή

Ακροατήριο

Το Συνέδριο

Πληροφορίες Συνεδρίου

Τι θα κερδίσεις συμμετέχοντας:

1

2

3

4
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Τετάρτη 23 Οκτωβρίου 2019

Ξενοδοχείο Hilton Park, Λευκωσία

Οι παρουσιάσεις και ομιλίες θα δοθούν 
στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα

2ο Συνέδριο για τον Σχεδιασμό και την Κατασκευή των Κτιρίων



08:30 – 09:00 Εγγραφές

09:00 – 09:15 Εισαγωγή από Συντονιστή Συνεδρίου

09:15 – 09:30 Τάσεις στην Αρχιτεκτονική & στο Interior Design
Atanas Zhelev, Founder | CEO, Digital Architects Ltd., Austria

09:30 – 09:45 Οι προκλήσεις του σύγχρονου Εργολάβου
Πρόκειται για μια συναρπαστική περίοδο όσον αφορά τους εργολάβους, αφού ξεπηδούν τεχνολογικές 
καινοτομίες οι οποίες παρουσιάζουν νέες ευκαιρίες για τους έμπειρους εργολάβους και τους επιχειρηματίες. 
Οι εξελίξεις στη βιομηχανία επιτρέπουν στους εργολάβους να βελτιστοποιήσουν τις μεθόδους τους και να 
αυξήσουν την αποδοτικότητά τους. Παρόλα αυτά, η ταχέως μεταβαλλόμενη φύση της Κατασκευαστικής 
Βιομηχανίας δημιουργεί όλο και πιο έντονες προκλήσεις.

09:45 – 10:00  Οι τάσεις του οικοδομικού τομέα
Νέοι τύποι υλικών, ικριωμάτων καθώς και ο σύγχρονος εξοπλισμός στην κατασκευή κτιρίων θα 
παρουσιαστούν με στόχο να αναδείξουν τη σημαντικότητα τους στην κατασκευή ποιοτικά αναβαθμισμένων 
κτιρίων με ενεργειακή απόδοση μηδενικής κατανάλωσης καθώς και στην πρόληψη ατυχημάτων.

10:00 – 10:15 Building Information Modeling (BIM) 
An introduction to Building Information Modelling and how the AEC industry can benefit from such meth-
odology. What does it mean cost-wise and quality-wise?

10:15 – 10:30  Architectural Acoustic Shifts and Trends: Things to Consider In Building
Some of the most interesting shifts we’ve seen in engineering are related to the materials in the environ-
ment. Acoustical materials are being used in more interesting and unique ways and room modeling with 
sound studies are an important part of the design process.

10:30 – 10:45  Lighting Design
As one of the most dynamic sectors in the building and design industry, lighting continues its growth mo-
mentum, thanks to technology.

10:45 – 11:00  Ερωτήσεις και συζήτηση

11:00 – 11:30  Διάλειμμα – Καφές

11:30 – 11:45  Smart Buildings – Building the Future with HUBER+SUHNER
New technologies are being constantly introduced in the market place, affecting every business. The 
construction industry is not different. New buildings are expected to bring comfort and convenience to a 
next level, where efficiency and automation are not just an option anymore, but expected. Smart buildings 
are this upcoming trend, driven by advances on the telecom side, where buzz words like IoT (Internet 
of Things) and edge computing are finally becoming reality. This presentation will bring you up to speed 
about smart building trends and how it affects civil engineers and architects.
Giovana Labegalini, Application Engineer, HUBER+SUHNER, Switzerland

11:45 – 12:00 Improving the speed and efficiency of MDU installations whilst saving on project Capex 
  and Opex throughout the project lifecycle

The aim of the presentation is to provide the Emtelle solutions which will assist in the design and building 
of future Fiber To The X (FTTx) networks whcih will enable a fast and straightforward connection of MDU 
subscribers throughout Cyprus. Emphasis will be given on technologies with small footprints, quick instal-
lation times and minimal disruption to the building owners and residents to both new-built and retrofitting 
projects for indoors or outdoors routing where space is too tight.
Remco Sijmons, Project Manager, Emtelle, UK

Πρόγραμμα 1η Ανακοίνωση

www.imhbusiness.com
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12:00 – 12:15 Measurement of Land for Development and Planning Purposes
Tony Mulhall, Associate Director, Land Professional Group, RICS, UK

12:15 – 12:30 Consultative Contractive procedures like mediation and Conflict Avoidance Panels
Across the world, construction and infrastructure disputes are increasingly being dealt with far earlier than by 
adjudication – when the issues are still in the hands of the project delivery teams rather than lawyers, and before 
delays and cost overruns bedevil business relationships. The presentation will look into this alternative dispute 
resolutions using information from the case study of the ground-breaking service with Transport for London and its 
major contractors; forming the Conflict Avoidance Coalition with the ICC, ICE, RIBA, CIArb, ICES, TfL and Network 
Rail and creating the Conflict Avoidance Pledge, which commits organisations to conflict avoidance processes.
John Fletcher, Product Group Director Alternative Dispute Resolution, RICS, UK

12:30 – 12:45 Owning the Connected Home: A Service Provider Imperative
   The changing dynamics of the connected home create opportunities for service providers, who possess 

distinct advantages in offering solutions to consumers. Service provider ambitions in this space are not 
new, but traditionally they have been challenging, with many past efforts abandoned or producing costly 
and disappointing results. Recently, multiple factors have aligned to make now the optimal time for service 
providers to reconsider this opportunity.
Thomas Martin, Principal Solutions Engineer, Calix, Austria  

12:45 – 13:00  Wellness, a vital element of design in our era 
How Wellness became a vital part of design within houses, hotels and corporate environments. Exploring Amazing 
Spa Designs that generate revenue and offer a complete client journey.
Ioannis Charalambous, Director of Spa Brands & Development, Relia Trading Ltd

13:00 – 13:15 Ερωτήσεις και συζήτηση

13:15 – 13:30 Καταληκτικά Σχόλια από Συντονιστή Συνεδρίου

14:00   Ολοκλήρωση Συνεδρίου

Πρόγραμμα 1η Ανακοίνωση
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2ο Συνέδριο για τον Σχεδιασμό και την Κατασκευή των Κτιρίων
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Στην ERGO HOME GROUP έχουμε μια συγκεκριμένη φιλοσοφία δράσης, πως το επίπεδο υπηρεσιών μας πρέπει να ταυτίζεται με το άριστο 
επίπεδο υπηρεσιών που όλοι επιζητούμε στην καθημερινότητά μας. Από την πρώτη ημέρα ίδρυσή μας, το 1996, θέσαμε ως πρωταρχικό άξονα 
λειτουργίας μας την ενδυνάμωση των ανθρώπινων σχέσεων. Επιδιώκουμε τη ζεστή, ανθρώπινη συνεργασία με κάθε πελάτη προσφέροντας 
του προσωπικές εξατομικευμένες λύσεις που να ανταποκρίνονται τόσο τις ιδιαίτερες απαιτήσεις του όσο και στον προϋπολογισμό του. 
Πετύχαμε με τη δράση μας να καταστήσουμε το όνομα Ergo Home Group συνώνυμο με την παροχή εξαιρετικής ποιότητας, υψηλού επιπέδου 
αισθητικής και καινοτομίας. Οι εταιρείες μας Cucina&Cucina, Studio Arclinea, B&B Italia, Living, Living Plus, Living Contract and Ergo Energy, 
αντιπροσωπεύουν μάρκες παγκόσμιας εμβέλειας από το χώρο του επίπλου και των accessories, ιταλικές κουζίνες, ερμάρια και μεσόθυρες, 
καθώς και έπιπλα για επαγγελματικούς χώρους, προσαρμοσμένα στο σύγχρονο τρόπο ζωής και εργασίας. Με εκθεσιακούς χώρους στη 
Λευκωσία, Λεμεσό και Λάρνακα, και περισσότερους από 100 έμπειρους επαγγελματίες του χώρου στην ομάδα μας, είμαστε σε θέση να σας 
εξυπηρετήσουμε, αναλαμβάνοντας την πλήρη υποστήριξή σας. Με αστείρευτη έμπνευση και αφθονία λύσεων είμαστε δίπλα σε κάθε σας 
βήμα δημιουργώντας το χώρο που ονειρεύεστε. Εξερευνήστε σήμερα τον κόσμο της ERGO HOME GROUP. 

Η HELLENIC TZILALIS δραστηριοποιείται στην παροχή  Υπηρεσιών Τεχνολογίας Περιβάλλοντος συμπεριλαμβανομένων και Υπηρεσιών 
Καθαρισμού και Διαχείρισης Αποβλήτων. Παρέχει υπηρεσίες με γνώμονα τις ανάγκες των πελατών της και ο πρωταρχικός της στόχος είναι 
η παροχή ποιοτικών υπηρεσιών με αποτελεσματικό και επαγγελματικό τρόπο, μέσω του άριστα εκπαιδευμένου προσωπικού που διαθέτει 
και της δέσμευσης και προσήλωσης της Διοίκησης στην ποιότητα και την ασφάλεια. Η Εταιρεία είναι παροχέας υπηρεσιών καθαρισμού και 
διαχείρισης αποβλήτων των δυο Διεθνών Αεροδρομίων Κύπρου από το 2006. Μέσω του ομίλου προσφέρει υπηρεσίες επαγγελματικού 
καθαρισμού, διαχείρισης αποβλήτων, παραγωγή και εμπορία εναλλακτικών καυσίμων, διαλογή και διαχείρισης ανακυκλώσιμων υλικών καθώς 
και υπηρεσίες ολικής διαχείρισης κτηρίων. Η Εταιρεία απασχολεί πέραν των 500 εργαζομένων και  κατέχει τις πιστοποιήσεις  ISO 9001:2015, 
ISO 14001:2015 και OSHAS 18001:2007.

Εδώ και 60 χρόνια, η Κυπριακή βιομηχανία MUSKITA καινοτομεί στον σχεδιασμό και στην παραγωγή προφίλ και συστημάτων αλουμινίου. Ως 
μια από τις πιο τεχνολογικά προηγμένες επιχειρήσεις στον κλάδο της παγκοσμίως, εξάγει προϊόντα σε πάνω από 25 χώρες, προσφέροντας 
λύσεις για όλες τις αρχιτεκτονικές κατασκευές ακόμη και για τις πιο εξατομικευμένες απαιτήσεις. Με σύγχρονες καθετοποιημένες μονάδες 
παραγωγής στην Κύπρο εξασφαλίζει μέγιστη ευελιξία και τη δυνατότητα να προσφέρει προϊόντα αλουμινίου μοναδικού σχεδιασμού, με 
εξαιρετικούς χρόνους παράδοσης, ανταποκρινόμενη στις υψηλότερες απαιτήσεις Ευρωπαϊκών προτύπων. Με αφοσίωση στην ικανοποίηση 
των πελατών της και την πιστή εφαρμογή όλων των ελέγχων ποιότητας, η ΜUSKITA έχει θέσει τον πήχη ψηλά προσφέροντας προϊόντα που 
ξεπερνούν κάθε προσδοκία.

Η RELIA πρωταγωνιστεί στη διανομή για luxury brands στον τομέα της επαγγελματικής ομορφιάς, SPA, Ινστιτούτων Αισθητικής και μηχανημάτων 
εκγύμνασης εκπροσωπώντας το μεγαλύτερο παγκόσμια κατασκευαστή, τη Life Fitness. Αυτό που καθόρισε την εταιρία στην πρώτη γραμμή 
είναι η αναπτυγμένη εκπαίδευση των SPA, καθώς και η ανοδική πορεία της εταιρίας, εξάγοντας σε χώρες του εξωτερικού. Η RELIA θεωρείται 
ο κορυφαίος διανομέας luxury professional beauty σε Κύπρο και Ελλάδα, έχοντας στο Portfolio της τα πιο πολυτελή SPA και στις δύο χώρες. 
Έχει συνδέσει το όνομα της με τα καλύτερα SPA brands και Niche Beauty που υπάρχουν στην αγορά σήμερα. Είναι μια οικογενειακή επιχείρηση 
με 2 γενιές, οι οποίες συνεχίζουν την πορεία τους ανοδικά εδώ και 33 χρόνια με ήθος και πειθαρχία.
 

Η RedMax Technologies Ltd είναι εταιρεία υψηλής τεχνολογίας που παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις τηλεπικοινωνιακών δικτύων με εξειδίκευση 
στις οπτικές ίνες (fiber optics).  Έχοντας επιτύχει να διασφαλίσει στρατηγικές συνεργασίες με τις καλύτερες εταιρείες του τομέα στον κόσμο, 
η RedMax έχει συγκεντρώσει τις τεχνολογίες του σήμερα αλλά και του αύριο κάτω από την ίδια στέγη, προσφέροντας έτσι προσαρμοσμένες 
και υψηλών προδιαγραφών τεχνολογικές λύσεις για τηλεπικοινωνιακούς παρόχους και μεγάλα κατασκευαστικά έργα.

www.imhbusiness.com



(ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΜΕΡΑ ∆ΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: ∆ευτέρα 21 Οκτωβρίου 2019)

2ο Συνέδριο για τον Σχεδιασμό και την Κατασκευή των Κτιρίων
Τετάρτη 23 Οκτωβρίου 2019 | Ξενοδοχείο Hilton Park | Λευκωσία

Για πληροφορίες και εγγραφές: IMH, Αιγάλεω 5, 2057, Στρόβολος, Τ.Κ. 21185, 1503, Λευκωσία, Κύπρος
Τηλ. +357 22 505555, Φαξ. +357 22 679820, e-mail: events@imhbusiness.com, website: www.imhbusiness.com

Αίτηση Συμμετοχής

ΕΥΚΟΛΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
E-mail: events@imhbusiness.com
Φαξ: +357 22 679820
www.imhbusiness.com

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
Το κόστος συμμετοχής πρέπει να προπληρωθεί
μέχρι την Δευτέρα 21 Οκτωβρίου 2019

ΤΙ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΟ 
ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ;
Συμπεριλαμβάνει: συμμετοχή, έγγραφα 
συνεδρίου, διάλειμμα-καφές 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Επιταγές 
Οι επιταγές να εκδίδονται προς IMH C.S.C LTD και να αποστέλλονται 
στη ταχυδρομική θυρίδα 21185, 1503 Λευκωσία.

Τραπεζική Μεταφορά
Παρακαλώ σημειώστε ότι όλα τα τραπεζικά έξοδα πληρώνονται από τον εντολέα.
Τράπεζα: Hellenic Bank Public Ltd
Όνοµα Λογαριασµού: IMH C.S.C. LTD, Αρ. Λογαριασµού: 115-01-188831-01
IBAN: CY27 0050 0115 0001 1501 1888 3101, Swift/Bic: HEBACY2N
Περιγραφή:  2ο Συνέδριο για τον Σχεδιασμό και την Κατασκευή των Κτιρίων/ Όνομα εντολέα

Πιστωτική Κάρτα
Άτομο από την εταιρεία ΙΜΗ θα επικοινωνήσει μαζί σας για την διευθέτηση της συναλλαγής

Σας ενημερώνουμε ότι η επιβεβαίωση της εγγραφής 
σας θα αποσταλεί το συντομότερο, μόλις παραλάβουμε 
γραπτώς - είτε online είτε μέσω φαξ ή ταχυδρομείου - την 
αίτησή σας.  Παρακαλώ σημειώστε πως, για να μπορείτε να 
συμμετέχετε στο Συνέδριο, το κόστος συμμετοχής σας θα 
πρέπει να εξοφληθεί εξ ολοκλήρου το αργότερο 2 ημέρες 
πριν την έναρξη του Συνεδρίου. Επισημαίνεται, επίσης, 
ότι οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα για αλλαγές σε  
λεπτομέρειες - και όχι στην ουσία - του συνεδρίου, χωρίς 
προειδοποίηση, ακόμα κι αν αυτές δεν αναγράφονται στο 
πρόγραμμα, εφόσον προέκυψαν μετά την εκτύπωσή του 
και οφείλονται σε απρόβλεπτους παράγοντες. Ακόμα, θα 
πρέπει να γνωρίζετε, πως όταν οι περιστάσεις αναγκάσουν 
τους διοργανωτές να ακυρώσουν ένα συνέδριο, ευθύνη 
τους είναι να επιστρέψουν τυχόν καταβληθέντα τέλη 
συμμετοχής. Δεν ευθύνονται, όμως, για οποιαδήποτε 
αποθετική ζημία. Λάβετε υπόψη, τέλος, ότι η αίτηση 
συμμετοχής και η online εγγραφή αποτελούν νομικά 
δεσμευτική σύμβαση.

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ: ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Με την συμμετοχή σας στο 2ο Συνέδριο για τον Σχεδιασμό 
και την Κατασκευή των Κτιρίων εξασφαλίζετε 

1 χρόνο δωρεάν πρόσβαση στο digital edition του 
περιοδικού IN Business. 

Με την εξόφληση της συμμετοχής σας στο συνέδριο, 
θα επικοινωνήσει άτομο από την εταιρεία μας για 

περισσότερες πληροφορίες.

digital edition

1η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 2η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

4η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Όνομα: Όνομα:

Θέση: Θέση:

Κινητό τηλέφωνο: Κινητό τηλέφωνο:

Ε-mail: Ε-mail:

Κος ΚοςΚα Κα

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ

€120 
+19% ΦΠΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΗΤΗ

Εταιρεία/Οργανισμός:

Διεύθυνση: Πόλη: Τ.Τ.:

Τηλέφωνο: Φαξ:

Ε-mail: Ιστοσελιδα:

Στοιχεία Έκδοσης Τιμολογίου (εάν διαφέρουν από πιο πάνω):

Όνομα:

Θέση:

Κινητό τηλέφωνο:

Ε-mail:

Κος Κα
3η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Όνομα:

Θέση:

Κινητό τηλέφωνο:

Ε-mail:

Κος Κα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 
•Οι συμμετοχές πρέπει να προπληρωθούν. • Τυχόν ακυρώσεις συμμετοχών πρέπει να γνωστοποιηθούν εγγράφως δύο μέρες πριν από την έναρξη του συνεδρίου, 
ειδάλλως θα χρεωθεί το 50% του κόστους συμμετοχής. • Σε περίπτωση μη προσέλευσης, χωρίς έγγραφη ενημέρωση της ακύρωσης δυο μέρες πριν από το 
συνέδριο, θα τιμολογηθεί το 100% του κόστους συμμετοχής.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΣ ΤΗ ΦΟΡΜΑ ΑΥΤΗ ΑΠΟΔΕΧΕΣΤΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Members of

are entitled to a 15% discount



1. WHAT IS THE PURPOSE OF THIS DOCUMENT?
IMH CSC Ltd is committed to protecting the privacy and security of your 
personal information. This privacy notice tells you about the information we 
collect from you when you register to attend one of our events. In collecting 
this information, we are acting as a data controller. By law we are required to 
provide you with information about us, about how and why we use your data 
and about the rights you have over your data.

2. DATA PROTECTION PRINCIPLES  
We will comply with data protection law and principles, which means that 
your data will be:
• Used lawfully, fairly and in a transparent way.
• Collected only for valid purposes that we have clearly explained to you and  
    not used in any way that is incompatible with those purposes.
• Relevant to the purposes we have told you about and limited only to those  
    purposes.
• Accurate and kept up to date.
• Kept only as long as necessary for the purposes we have told you about.
• Kept securely.

3. THE KIND OF INFORMATION WE HOLD 
ABOUT YOU  
When you register to attend one of our events, we will collect, store, and use 
the following categories of personal information about you:
• The information you have provided us when completing a booking form  
    or when registering online to attend our events, including organisation, title,  
  first name, last name, job title, telephone number, mobile number, email  
   address, address, city and postal code. 
• As there is a participation fee to attend the event we also ask for payment  
  and if you choose credit card as a method of payment we ask for card  
   number, expiry date, cardholder name and signature.

4. HOW IS YOUR PERSONAL INFORMATION 
COLLECTED? 
We collect personal information about you from the following sources:
• You directly.
• Your employer/organisation.
• Other companies wishing to invite you to an event organized by IMH. 

5. HOW WE WILL USE INFORMATION ABOUT YOU 
We will only use your personal information when the law allows us to. 
Most commonly, we will use your personal information in the following 
circumstances:
• Where we need to perform the contract, we have entered into in order to     
    provide a service to you and your organisation. In other words, we will use  
    your information in order to arrange that you attend our events.
• Where we need to provide you with the information, products and/or  
    services that you request from us. 
• Where we need to comply with a legal obligation.
• We may in some circumstances rely on your consent. In those circum-

stances, we will specifically ask whether you  agree to us using your data 
in specified ways. You can withdraw your consent and ask us to delete 
your information at any time - please see section 11.

• Where it is necessary for our legitimate interests (or those of a third party) 
and your interests and fundamental rights do not override those interests. 
As you have shown interest in attending our events, we rely on this legal 
basis to send you information and updates about future events that may be 
of interest to you. If you DO NOT wish to receive this information, you have 
the right to object to this by contacting our Data Protection Officer at Iliana.
hadjichristodoulou@imhbusiness.com or by clicking the unsubscribe link 
at the bottom of our e-mails. Some of the above grounds for processing 
will overlap and there may be several grounds which justify our use of your 
personal information.

6. AUTOMATED DECISION-MAKING
You will not be subject to decisions that will have a significant impact on you 
based solely on automated decision-making.

7. DATA SHARING 
We may share your data with third parties, including the event organisers 
and third-party service providers where required by law, where it is necessary 
to administer the working relationship with your business or where we have 
another legitimate interest in doing so. 
We require third parties to respect the security of your data and to treat it in 
accordance with the law.

8. TRANSFERING INFORMATION OUTSIDE THE EU
We do not transfer your personal data outside the European Economic Area (EEA).

9. DATA SECURITY
We use data processors to help facilitate the organisation of events.
We may sometimes charge a fee to attend an event. If this happens, our 
communications about the event will provide details of the data processor, 
we use to collect payments. We have put in place appropriate security 
measures to prevent your personal information from being accidentally lost, 
used or accessed in an unauthorised way, altered or disclosed. In addition, 
we limit access to your personal information to those employees and agents 
who have a business need-to-know. They will only process your personal 
information on our instructions and they are subject to a duty of confidentiality. 
Details of these measures may be obtained from our Data Protection Officer. 
We have put in place procedures to deal with any suspected data security 
breach and will notify you and any applicable regulator of a suspected breach 
where we are legally required to do so.

10. DATA RETENTION  
We will retain your personal information only for as long as we need it or until 
you withdraw your consent or you object to processing when exercising 
your rights in accordance with section 11 below. You can contact our Data 
Protection Officer at Iliana.hadjichristodoulou@imhbusiness.com to find out 
more about our retention times.

11. RIGHTS OF ACCESS, CORRECTION, 
ERASURE, AND RESTRICTION
Under certain circumstances, by law you have the right to:
• Request access to your personal information (commonly known as a 

“data subject access request”). This enables you to receive a copy of the 
personal  information we hold about you and to check that we are lawfully 
processing it.

• Request correction of the personal information that we hold about you. 
This enables you to have any incomplete or inaccurate information we hold 
about you corrected.

• Request erasure of your personal information. This enables you to ask us 
to delete or remove personal information where there is no good reason for  
us  continuing to process it. You also have the right to ask us to delete or re
move your personal information where you have exercised your right to 
object to processing (see below).

• Object to processing of your personal information where we are relying 
on a legitimate interest (or those of a third party) and there is something  
about your particular situation which makes you want to object to 
processing on this ground. You also have the right to object where we are 
processing your personal information for direct marketing purposes.

• Request the restriction of processing of your personal information. This 
enables you to ask us to suspend the processing of personal information 
about you, for example if you want us to establish its accuracy or the 
reason for processing it.

• Request the transfer of your personal information to another party.
• Right to withdraw consent of your personal information at any time for 

processing for any purpose for which you have given consent.
If you want to exercise any of the above rights, please contact our Data 
Protection Officer at Iliana.hadjichristodoulou@imhbusiness.com.

12. DATA PROTECTION OFFICER
We have appointed a Data Protection Officer to oversee compliance with this 
privacy notice. If you have any questions about this privacy notice or how we 
handle your personal information, please contact our Data Protection Officer 
at Iliana.hadjichristodoulou@imhbusiness.com. You have the right to make 
a complaint at any time to the Commissioner of Personal Data Office, the 
Cyprus supervisory authority for data protection issues.

EVENT PRIVACY NOTICE 


