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ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ & ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 
 

Το Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Μέριμνας και Προσχολικής Αγωγής Παπάγου – Χολαργού», με έδρα: Αγαμέμνονος 

4, Χολαργός Αττικής, τ.κ. 15561, τηλ. 2106531778, ΑΦΜ: 998154490 Δ.Ο.Υ. : Χολαργού, νόμιμα εκπροσωπούμενο από την Πρόεδρο 

του Δ.Σ., λειτουργώντας ως Υπεύθυνος επεξεργασίας, συλλέγει, αποθηκεύει, χρησιμοποιεί και εν γένει επεξεργάζεται τα προσωπικά 

δεδομένα σας. 

• Φροντίζουμε να συλλέγουμε μόνο Δεδομένα που είναι απολύτως απαραίτητα για την εξυπηρέτηση του σκοπού για τον οποίον 

δόθηκαν και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς για τους οποίους έχουν συλλεχθεί και ειδικότερα : 

Δεδομένα Ταυτοποίησης : Ονοματεπώνυμο, ημερομηνία γέννησης, αριθμό αστυνομικής 

ταυτότητας ή διαβατηρίου, ΑΦΜ, IP Address …κλπ 

Δεδομένα Επικοινωνίας : διεύθυνση, τηλέφωνο, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο… κ.λ.π. 

Φωτογραφικό Υλικό : Φωτογραφίες , Βίντεο 

Δεδομένα απαραίτητα για την επεξεργασία των Αιτήσεων εγγραφής/ συμμετοχής: Πληροφορίες απαραίτητες για την 

διαχείριση των αιτήσεων εγγραφής /συμμετοχής οι οποίες ενδέχεται να περιέχουν και Ευαίσθητα Προσωπικά Δεδομένα (π.χ. 

Ιατρικές Βεβαιώσεις) 

• Η επεξεργασία των Δεδομένων σας διεξάγεται είτε από το ειδικά εξουσιοδοτημένο προσωπικό του Οργανισμού, είτε μέσω 

συστημάτων πληροφορικής και ηλεκτρονικών συσκευών από τον Οργανισμό και κατ’ εξαίρεση από τρίτους, οι οποίοι έχοντας 

δεσμευτεί συμβατικά έναντι του Οργανισμού μας για την τήρηση εμπιστευτικότητας και την προστασία των Δεδομένων σας, τα 

επεξεργάζονται αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς για τους οποίους μας έχουν παρασχεθεί όπως: 

την επεξεργασία των Αιτήσεων εγγραφής/ανανέωσης/συμμετοχής σας, 

την υποστήριξη των υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων στις οποίες συμμετέχετε, 

την ενημέρωση συνεργαζόμενων φορέων και Οργανισμών, 

την έκδοση Δελτίων τύπου και υποστήριξη Χορηγιών, 

την αξιολόγηση του αιτήματος σας και την έκδοση σχετικών βεβαιώσεων, 

• Διατηρούμε τα Δεδομένα σας μόνο για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την εκπλήρωση του σκοπού για τον οποίο μας έχετε 

κοινοποιήσει τα δεδομένα σας και σε συμμόρφωση με τις κείμενες νομοθετικές διατάξεις. 

• Ο Οργανισμός τηρεί τα αναγκαία μέτρα ασφαλείας για την διαφύλαξη των προσωπικών σας δεδομένων. 

• Αναφορικά με τα προσωπικά σας δεδομένα, έχετε τα εξής δικαιώματα: 

Δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα σας: το δικαίωμα να γνωρίζετε αν τα δεδομένα σας υφίστανται επεξεργασία, πώς και για 

ποιο σκοπό. 

Δικαίωμα διόρθωσης των δεδομένων σας: το δικαίωμα να ζητήσετε διόρθωση των προσωπικών σας δεδομένων αν αυτά είναι 

ανακριβή ή ελλιπή. 

Δικαίωμα διαγραφής των δεδομένων σας ("δικαίωμα στη λήθη"): το δικαίωμα να ζητήσετε διαγραφή ή κατάργηση των 

προσωπικών σας δεδομένων, υπό ορισμένες προϋποθέσεις και μετά την πάροδο της παραπάνω αναφερόμενης δεκαετίας. 

Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των δεδομένων σας: το δικαίωμα να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των 

προσωπικών σας δεδομένων όταν συντρέχουν ορισμένες προϋποθέσεις. 

Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των δεδομένων σας: το δικαίωμα να αντιταχτείτε στην επεξεργασία των προσωπικών 

σας δεδομένων όταν συντρέχουν ορισμένες προϋποθέσεις. 

Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων σας: το δικαίωμα σας να ζητήσετε να αποσταλούν τα στοιχεία σας σε τρίτο (π.χ. σε 

άλλην εταιρεία). 

 

Όταν υποβάλλετε ένα αίτημα ασκώντας κάποιο από τα παραπάνω δικαιώματα, Ο Οργανισμός οφείλει να σας απαντήσει εντός ενός 

μηνός είτε ικανοποιώντας το δικαίωμα, είτε απορρίπτοντας αιτιολογημένα το αίτημα, είτε εξηγώντας τους λόγους καθυστέρησης. 

Σε κάθε περίπτωση οφείλει πάντως ο Οργανισμός να απαντήσει θετικά ή αρνητικά εντός τριών μηνών από το αίτημα.  

 

 

Ημερομηνία …/…./20…. 

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : ....................................... 

 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ : ...................................................... 

 


