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SLRTool: Υπηρεσίες και Διαχείριση Στοιχείων Μελών
Η εγγραφή στο SLRTool αφορά την αποδοχή της παραλαβής των πιο κάτω υπηρεσιών από την
Ομοσπονδία Εργοδοτών & Βιομηχάνων (ΟΕΒ):
•

•
•

Επικοινωνία και ενημέρωση για νέες αναρτήσεις στο SLRTool σε θέματα που αφορούν τον Τομέα
Εργασιακών Σχέσεων και Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού (νομοθεσίες, ενημερωτικοί οδηγοί,
αποφάσεις δικαστηρίων, έντυπα και επιπρόσθετα στοιχεία που αφορούν τον συγκεκριμένο Τομέα).
Επικοινωνία για θέματα που αφορούν το εργαλείο SLRTool, τις αναβαθμίσεις και τον τρόπο
διαχείρισης του.
Τηλεφωνική επικοινωνία στις περιπτώσεις όπου η ΟΕΒ λαμβάνει ενημέρωση ότι τα μηνύματα που σας
αποστέλλονται δεν έχουν παραληφθεί.
o Σε έτσι περίπτωση η εγγραφή σας θα πρέπει να επικαιροποιηθεί από εσάς τους ιδίους μέσω
της επιλογής «Ενημέρωσης» στο SLRTool.

Για την εγγραφή στο SLRTool, απαιτείται όπως ολοκληρωθεί η σχετική διαδικασία μέσω της ιστοσελίδας
http://slr.com.cy/tool/
Η εγγραφή γίνεται με την καταχώρηση στοιχείων στα πεδία: Όνομα, Επίθετο, Τηλέφωνο, Email,
Username και Κωδικός Πρόσβασης.
Τα στοιχεία αυτά διατηρούνται από στρατηγικό συνεργάτη της ΟΕΒ, την Mbloo Ltd, η οποία είναι
υπεύθυνη για την τεχνική υποστήριξη του SLRTool και με την οποία έχει υπογραφτεί σχετική συμφωνία
για την προστασία και την μη κοινοποίηση ή προώθηση των προσωπικών σας δεδομένων σε τρίτους.
Ο κατάλογος με τους εγγεγραμμένους χρήστες αποστέλλεται στην ΟΕΒ από την Mbloo Ltd για τους
σκοπούς της αποστολής ενημέρωσης που αφορά τις προαναφερθείσες υπηρεσίες. Στον κατάλογο, ο
οποίος προστατεύεται από κωδικό πρόσβασης, δεν περιλαμβάνεται το Username και ο Κωδικός
Πρόσβασης σας.
Η ενημέρωση και η διαγραφή μιας εγγραφής μπορεί να πραγματοποιηθεί αφού πρώτα συνδεθείτε και
έπειτα επιλέγοντας την ενέργεια που θέλετε να ολοκληρώσετε.

Τα στοιχεία διατηρούνται από την ημέρα εγγραφής στο SLRTool μέχρι και την ημέρα όπου:
•
•
•

το Μέλος θα διαγράψει την σχετική εγγραφή ή
η ΟΕΒ θα τερματίσει την συγκεκριμένη εγγραφή ή
η ΟΕΒ θα τερματίσει την λειτουργία του SLRTool
Για οποιεσδήποτε επιπρόσθετες πληροφορίες χρειαστείτε, επικοινωνήστε μαζί μας
στο τηλέφωνο 22 665 102 ή/και στην ηλεκτρονική διεύθυνση slr@oeb.org.cy
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Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Κυπριακή Δημοκρατία
και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
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