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ΘΕΛΩ ΝΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΩ ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (Μία επιλογή, με σειρά προτεραιότητας):
Κεραμικής - Αγγειοπλαστικής
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Κατασκευών από ανακυκλωμένα υλικά
Ζωγραφικής
Αγιογραφίας
Φωτογραφίας
Κατασκευής παραδοσιακών μουσικών οργάνων
Πρώτων Βοηθειών
Εκμάθηση παραδοσιακών μουσικών οργάνων
Δήλωση απορρήτου
Ο Υπεύθυνος επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας είναι η Κοινωφελής Επιχείρηση Υπηρεσιών
Νεάπολης Συκεών (ΚΕΥΝΣ) και δεσμεύεται να προστατεύσει τα δικαιώματα των φυσικών προσώπων σε πλήρη εναρμόνιση
με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR).
Η Κοινωφελής Επιχείρηση Υπηρεσιών Νεάπολης Συκεών (ΚΕΥΝΣ) έχει ορίσει Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO). Σε
περίπτωση που θέλετε να επικοινωνήσετε με τον DPO της επιχείρησης αναφορικά με την προστασία των δεδομένων σας και
τα δικαιώματά σας, μπορείτε να στείλετε e-mail στο dpo.keyns@n3.syzefxis.gov.gr ή να απευθυνθείτε έγγραφα στην
ταχυδρομική διεύθυνση: Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων, Κοινωφελής Επιχείρηση Υπηρεσιών Νεάπολης Συκεών, Γληνού
και Βενιζέλου, Περιοχή Στρεμπενιώτη, Νεάπολη Θεσσαλονίκης, ΤΚ 56727.
Τα προσωπικά δεδομένα των πολιτών που επεξεργάζεται για τον σκοπό της παρούσας αίτησης είναι:

Στοιχεία Ταυτοποίησης




Στοιχεία Επικοινωνίας
Στοιχεία εργασίας (βεβαίωση ανεργίας)

Συγκατάθεση για περαιτέρω επεξεργασία
Θα θέλαμε να μας επιτρέψετε να σας ενημερώνουμε για θέματα που αφορούν τη συμμετοχή σας στα εργαστήρια της
Πολιτιστικής Γειτονιάς της ΚΕΥΝΣ. Νομιμοποιητική βάση επεξεργασίας των δεδομένων σας αποτελεί η σαφής συγκατάθεσή
σας. Το τηλέφωνο (σταθερό και κινητό) μπορεί να γνωστοποιηθεί στους σχετικούς με το εργαστήριο παρακολούθησης
καθηγητές προκειμένου να είναι σε θέση να σας ενημερώνουν για οποιοδήποτε θέμα αφορά τη συμμετοχή σας στα
εργαστήρια της ΚΕΥΝΣ. Τα στοιχεία επικοινωνίας σας ( τηλέφωνο σταθερό και κινητό , fax , e-mail ) θα χρησιμοποιούνται
μόνο από την Πολιτιστική Γειτονιά για τους σκοπούς που αναφέρθηκαν πιο πάνω, και πάντα σεβόμενοι τον Ευρωπαϊκό
Κανονισμό περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, και κανείς τρίτος δεν θα γίνεται αποδέκτης των
δεδομένων σας.
Τη συγκατάθεσή σας μπορείτε να ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή, για οποιονδήποτε ή και για όλους από τους παρακάτω σκοπούς,
Η κάτωθι συγκατάθεσή σας θα σημαίνει ότι ο φορέας μπορεί να χρησιμοποιήσει τα προαναφερθέντα
στοιχεία για τους σκοπούς που αναφέρθηκαν παραπάνω.
Δίνω την συγκατάθεσή μου για την γνωστοποίηση των στοιχείων επικοινωνίας μου στους σχετικούς με
το εργαστήριο παρακολούθησης καθηγητές προκειμένου να ενημερώνομαι για θέματα που αφορούν τη
συμμετοχή μου στα εργαστήρια.
ΝΑΙ
ΟΧΙ
Επιθυμώ να λαμβάνω ενημερώσεις στο σταθερό τηλέφωνο.
ΝΑΙ
ΟΧΙ
Επιθυμώ να λαμβάνω ενημερώσεις στο κινητό τηλέφωνο.
ΝΑΙ
ΟΧΙ
Επιθυμώ να λαμβάνω ενημερώσεις μέσω fax.
ΝΑΙ
ΟΧΙ
Επιθυμώ να λαμβάνω ενημερώσεις μέσω e-mail.
ΝΑΙ

ΟΧΙ

στέλνοντας σχετικό μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση dpo.keyns@n3.syzefxis.gov.gr ή να απευθυνθείτε έγγραφα στην
ταχυδρομική διεύθυνση: Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων, Κοινωφελής Επιχείρηση Υπηρεσιών Νεάπολης Συκεών, Γληνού και
Βενιζέλου, Περιοχή Στρεμπενιώτη, Νεάπολη Θεσσαλονίκης, ΤΚ 56727.
Από τη στιγμή που θα ανακαλέσετε την συγκατάθεσή σας για οποιονδήποτε από τους παρακάτω σκοπούς, η επεξεργασία των
προσωπικών σας δεδομένων θα σταματήσει, αλλά αυτό δεν θα επηρεάσει τυχόν επεξεργασία προσωπικών δεδομένων που έχει
ήδη πραγματοποιηθεί πριν από αυτό το σημείο .
Ενώ μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ασκήσετε τα δικαιώματα σας, τα οποία σύμφωνα με το Νόμο 679/2016 είναι τα ακόλουθα:
1. Δικαίωμα ενημέρωσης και πρόσβασης στα δεδομένα
2. Δικαίωμα διόρθωσης
3. Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας
4.Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία
5.Δικαίωμα στη λήθη
6.Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων
Τυχόν αιτήματα ή αντιρρήσεις θα πρέπει να γίνονται εγγράφως στον DPO.
Έχετε το δικαίωμα να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για ζητήματα που αφορούν
στην επεξεργασία προσωπικών σας δεδομένων. Για την αρμοδιότητα της Αρχής και τον τρόπο υποβολής καταγγελίας,
μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της (www.dpa.gr □ Τα δικαιώματά μου □ Υποβολή καταγγελίας) όπου υπάρχουν
αναλυτικές πληροφορίες.
ΔΗΛΩΣΗ
Έχω διαβάσει και έχω ενημερωθεί για το περιεχόμενο του παρόντος και ελεύθερα και με πλήρη επίγνωση αποδέχομαι και
δίδω τη ρητή συγκατάθεσή μου για τη νόμιμη επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που με αφορούν, για τους
σκοπούς που περιγράφονται πιο πάνω ως οι περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του
Ατόμου) Νόμοι, όπως τροποποιήθηκαν.
Ο/Η ΔΗΛΩΝ/ΟΥΣΑ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
Υπογραφή
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

