ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ
Στρατολογικός πίνακας γεννηθέντων
Αρρένων έτους 2005
Σύμφωνα με το άρθρο 16 του Ν. Δ. 2119/1993 «περί Μητρώων Αρρένων», η
Υπηρεσία μας πρόκειται να καταρτίσει τον Στρατολογικό πίνακα γεννηθέντων
Αρρένων έτους 2005, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Αρρένων των
Δημοτικών Ενοτήτων Συκεών, Νεαπόλεως , Αγίου Παύλου και Πεύκων του Δήμου
Νεάπολης – Συκεών .
Για το λόγο αυτό, όσοι άρρενες γεννήθηκαν κατά το έτος 2005 και έχουν Μητρώα
Αρρένων στις Δ.Ε του Δήμου Νεάπολης – Συκεών , παρακαλούμε όπως κάνουν τα
παρακάτω:
 Λήψη και εκτύπωση αρχείου – Υπεύθυνη Δήλωση- (δείτε παρακάτω).
 Συμπλήρωση και υπογραφή της Υπεύθυνης Δήλωσης.
 Αποστολή της Υπεύθυνης Δήλωσης και του ατομικού δελτίου ταυτότητας
τους
στο e-mail: hristou.maria@n3.syzefxis.gov.gr
Η διαδικασία θα έχει διάρκεια από 15.01.2021 μέχρι 15.03.2021.
Για απορίες ή ερωτήσεις σχετικά με τη συμπλήρωση της υπεύθυνης δήλωσης
επικαιροποίησης στοιχείων εγγραφής παρακαλούμε όπως μας στείλετε e-mail στο
hristou.maria@n3.syzefxis.gov.gr

Ενημέρωση για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων
 Τα προσωπικά δεδομένα σας συλλέγονται και επεξεργάζονται αποκλειστικά για τον
σκοπό επικαιροποίησης των στοιχείων σας στην Στρατολογία. Η νομιμότητα της
επεξεργασίας βασίζεται στην εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο
συμφέρον που έχει ανατεθεί στο Δήμο.
 Τα δεδομένα αυτά είναι απολύτως συναφή, πρόσφορα και όχι περισσότερα από
όσα χρειάζονται, και διατηρούνται στο διηνεκές.
 Τα προσωπικά σας στοιχεία θα παραμείνουν ασφαλή στο Δήμο Νεάπολης Συκεών, και θα δοθούν στη Στρατολογική Υπηρεσία.
 Για τα προσωπικά σας δεδομένα μπορείτε με γραπτό τρόπο να ζητήσετε να
ασκήσετε τα δικαιώματά σας που αφορούν την ενημέρωση σας για την επεξεργασία
τους, την πρόσβαση σας σε αυτά και την διόρθωσή τους.
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