ΕΝΗΜΕΡΩΗ & ΔΗΛΩΗ ΤΝΑΙΝΕΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΣΑ ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
Σο «ΚΕΝΣΡΟ ΑΓΩΓΗ , ΦΡΟΝΣΙΔΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ , ΔΗΜΟΤ ΗΛΙΟΤΠΟΛΗ (Κ.Α.Φ.Α.Δ.ΗΛ.) ΠΑΤΛΟ ΠΕΝΣΑΡΗ»
με ζδρα οφ. Βενιηζλου και Πρωτόπαπα , Ηλιοφπολθ Αττικισ , τθλ. 2109958084
ΑΦΜ: 997546310 Δ.Ο.Τ. : Ηλιοφπολθσ, νόμιμα εκπροςωποφμενο από τθν Πρόεδρο, λειτουργϊντασ ωσ
Τπεφκυνοσ Επεξεργαςίασ, ςυλλζγει, αποκθκεφει, χρθςιμοποιεί και εν γζνει επεξεργάηεται τα προςωπικά
δεδομζνα ςασ
(1) Φροντίηουμε να ςυλλζγουμε μόνο Δεδομζνα που είναι απολφτωσ απαραίτθτα για τθν εξυπθρζτθςθ του
ςκοποφ για τον οποίον δόκθκαν και χρθςιμοποιοφνται αποκλειςτικά και μόνο για τουσ ςκοποφσ για
τουσ οποίουσ ζχουν ςυλλεχκεί και ειδικότερα :
 Δεδομζνα Σαυτοποίηςησ : Ονοματεπϊνυμο,
θμερομθνία γζννθςθσ, αρικμό αςτυνομικισ
ταυτότθτασ ι διαβατθρίου, ΑΦΜ, IP Address …κλπ
 Δεδομζνα Επικοινωνίασ : διεφκυνςθ, τθλζφωνο, θλεκτρονικό ταχυδρομείο…κλπ
 Φωτογραφικό Τλικό : Φωτογραφίεσ , Βίντεο
 Δεδομζνα απαραίτητα για την επεξεργαςία των Αιτήςεων εγγραφήσ/ ςυμμετοχήσ: Πλθροφορίεσ
απαραίτθτεσ για τθν διαχείριςθ των αιτιςεων εγγραφισ /ςυμμετοχισ οι οποίεσ ενδζχεται να
περιζχουν και Ευαίςκθτα Προςωπικά Δεδομζνα (Ιατρικζσ Βεβαιϊςεισ)
(2) Η επεξεργαςία των Δεδομζνων ςασ διεξάγεται είτε από το ειδικά εξουςιοδοτθμζνο προςωπικό του
Οργανιςμοφ, είτε μζςω ςυςτθμάτων πλθροφορικισ και θλεκτρονικϊν ςυςκευϊν από τον Οργανιςμό
και κατ’ εξαίρεςθ από τρίτουσ, οι οποίοι, ζχοντασ δεςμευτεί ςυμβατικά ζναντι του Οργανιςμοφ μασ για
τθν τιρθςθ εμπιςτευτικότθτασ και τθν προςταςία των Δεδομζνων ςασ, τα επεξεργάηονται αποκλειςτικά
και μόνο για τουσ ςκοποφσ για τουσ οποίουσ μασ ζχουν παραςχεκεί:








τθν επεξεργαςία των Αιτιςεων εγγραφισ/ανανζωςθσ/ςυμμετοχισ ςασ,
τθν υποςτιριξθ των Τπθρεςιϊν και Δραςτθριοτιτων ςτισ οποίεσ ςυμμετζχετε,
τθν ενθμζρωςθ ςυνεργαηόμενων φορζων και Οργανιςμϊν,
τθν ζκδοςθ Δελτίων Σφπου και υποςτιριξθ Χορθγιϊν,
τθν αξιολόγθςθ του αιτιματόσ ςασ και τθν ζκδοςθ ςχετικϊν βεβαιϊςεων,
τθν αξιολόγθςθ των αιτιςεων και βιογραφικϊν με ςκοπό τθν πικανότθτα πρόςλθψθσ ςτον
Οργανιςμό μασ,
τθν ςυνεργαςίασ ςασ με τον Οργανιςμό, ωσ εξωτερικόσ ςυνεργάτθσ ι προμθκευτισ

(3) Διατθροφμε τα Δεδομζνα ςασ μόνο για όςο χρονικό διάςτθμα απαιτείται για τθν εκπλιρωςθ του
ςκοποφ για τον οποίο μασ ζχετε κοινοποιιςει τα δεδομζνα ςασ και ςε ςυμμόρφωςθ με τισ κείμενεσ
νομοκετικζσ διατάξεισ.
(4) Ο Οργανιςμόσ τθρεί τα αναγκαία μζτρα αςφαλείασ για τθ διαφφλαξθ των προςωπικϊν ςασ δεδομζνων.
(5) Αναφορικά με τα προςωπικά ςασ δεδομζνα, ζχετε τα εξισ δικαιϊματα:
 Δικαίωμα πρόςβαςησ ςτα δεδομζνα ςασ: Σο δικαίωμα να γνωρίηετε αν τα δεδομζνα ςασ
υφίςτανται επεξεργαςία, πϊσ και για ποιο ςκοπό.
 Δικαίωμα διόρθωςησ των δεδομζνων ςασ: Σο δικαίωμα να ηθτιςετε διόρκωςθ των προςωπικϊν
ςασ δεδομζνων αν αυτά είναι ανακριβι ι ελλιπι.

 Δικαίωμα διαγραφήσ των δεδομζνων ςασ ("δικαίωμα ςτθ λικθ"): Σο δικαίωμα να ηθτιςετε διαγραφι ι
κατάργθςθ των προςωπικϊν ςασ δεδομζνων, υπό οριςμζνεσ προχποκζςεισ και μετά τθν πάροδο τθσ
παραπάνω αναφερόμενθσ δεκαετίασ.
 Δικαίωμα περιοριςμοφ τησ επεξεργαςίασ των δεδομζνων ςασ: Σο δικαίωμα να ηθτιςετε τον περιοριςμό
τθσ επεξεργαςίασ των προςωπικϊν ςασ δεδομζνων όταν ςυντρζχουν οριςμζνεσ προχποκζςεισ.
 Δικαίωμα εναντίωςησ ςτην επεξεργαςία των δεδομζνων ςασ. Σο δικαίωμα να αντιταχκείτε ςτθ
επεξεργαςία των προςωπικϊν ςασ δεδομζνων όταν ςυντρζχουν οριςμζνεσ προχποκζςεισ.
 Δικαίωμα ςτη φορητότητα των δεδομζνων ςασ: Σο δικαίωμα ςασ να ηθτιςετε να αποςταλοφν τα ςτοιχεία
ςασ
ςε
τρίτο
(π.χ.
ςε
άλλθν
εταιρεία).
Όταν υποβάλλετε ζνα αίτθμα αςκϊντασ κάποιο από τα παραπάνω δικαιϊματα, Ο Οργανιςμόσ οφείλει να
ςασ απαντιςει εντόσ 1 μθνόσ είτε ικανοποιϊντασ το δικαίωμα είτε απορρίπτοντασ αιτιολογθμζνα το αίτθμα
είτε εξθγϊντασ τουσ λόγουσ κακυςτζρθςθσ. ε κάκε περίπτωςθ κακυςτζρθςθσ οφείλει πάντωσ Ο
Οργανιςμόσ να απαντιςει κετικά ι αρνθτικά εντόσ 3 μθνϊν από το αίτθμα.
Ημερομθνία …/…./20….
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