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HURRÁ! A Bútorszövetség az EQ-Wood projektben

Bekerültünk az EQ Wood 2018-as Erasmus +Sector programjába!

Az európai szakképzésre és az iparági innovációra fókuszáló

összehangoló projekt, melynek célja a versenyképesség és az

innováció növelése az európai fa és bútoriparban. 

Mindez egy újszerű tananyag létrehozása és bevezetése által

valósulhat meg, melynek eredményeképpen ún. innovációs

tanácsadók kerülnek kiképzésre. Az innovációs tanácsadók a

legfrissebb zöld, digitális és marketing technikák ismeretében segítik a

vállaltokat a szükséges újítások bevezetésében.

Feladatunk a magyarországi igények feltárása, és az eredmények

megismertetése, az elkészülő  tananyagok integrálása  a hazai

oktatásban.

Kérjük segíts a kérdőív kitöltésével abban, hogy tudjuk nálatok mi a
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helyzet, miből indulunk??

FONTOS TEENDŐK A GDPR HATÁLYBA

LÉPÉSÉVEL KAPCSOLATBAN

Kell -e foglalkozni az új európai adatvédelmi törvénnyel? 

Fontos adatvédelmi szabályozás lép életbe az Európai Unió tagországaiban 2018

májusában, melynek a Bútorszövetség is eleget kíván tenni és az alábbiakban

partnereinket is tájékoztatjuk az új szabályozásról, hogy vállalkozásuk működtetése

során ne hagyják figyelmen kívül az új adatvédelmi szempontokat.

Kire vonatkozik a GDPR? 

Gyakorlatilag mindenkire.

Mutasd a kérdőívet!

Érdekel a program, tovább olvasom!

Tovább olvasom!
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megnyitom böngészőben!
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