ΔΗΛΩΗ ΤΓΚΑΣΑΘΕΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΠΡΟΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΣΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΩΠΟΤ:
Ονοματεπϊνυμο ……………………………………………..
Πατρϊνυμο …………………….……………………………….
Α.Δ.Τ. …………………………..………………………………….
Α.Φ.Μ. …………………..………………………………………..
Διεφκυνςθ ……………………………………………………….
Τθλζφωνο…………………………………………………………
Ο/H υπογράφων/ουςα δηλώνω ότι:
Ι. Ενθμερϊκθκα και παρζχω ςτθν Επιτροπι Επιλογισ Προςωπικοφ και το Διοικθτικό
Συμβοφλιο του ΚΟΙΣΠΕ Καβάλασ τθ ρθτι ςυγκατάκεςι μου για τθν εκ μζρουσ τουσ ςυλλογι,
τιρθςθ ςε (θλεκτρονικό ι μθ) αρχείο και επεξεργαςία προςωπικϊν δεδομζνων μου, τα
οποία κα ςυλλεχτοφν ςτο πλαίςιο τθσ ςυνζντευξθσ, για επεξεργαςία για επαγγελματικό
ςκοπό, ςφμφωνα με τουσ όρουσ του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2016/679.
ΙΙ. Συγκατατίκεμαι, ςυναινϊ και αναγνωρίηω ωσ νόμιμθ τθν επεξεργαςία προςωπικϊν
δεδομζνων μου κακόςον αυτι είναι απαραίτθτθ και ςχετίηεται με τθν διαφφλαξθ
επαγγελματικϊν εννόμων ςυμφερόντων μου.
ΙΙΙ. Δθλϊνω επίςθσ ότι προ και δια τθσ υπογραφισ τθσ παροφςασ ζλαβα γνϊςθ των
ειδικότερων δικαιωμάτων που μου παρζχει ο ωσ άνω Κανονιςμόσ (ΕΕ) 2016/679, και
ειδικότερα:
 Το δικαίωμα πλθροφόρθςθσ και λιψθσ επιβεβαίωςθσ για το εάν τα δεδομζνα
προςωπικοφ χαρακτιρα που με αφοροφν και βρίςκονται ςτθν κατοχι τουσ
υφίςτανται επεξεργαςία, εντόσ μθνόσ από τθν υποβολι του αιτιματοσ.
 Το δικαίωμα πρόςβαςισ μου ςτα δεδομζνα προςωπικοφ χαρακτιρα και ειδικϊσ ςε
πλθροφορίεσ αναφορικά με τουσ ςκοποφσ τθσ επεξεργαςίασ αυτϊν για
επαγγελματικοφσ ςκοποφσ.
 Το δικαίωμα προθγοφμενθσ ενθμζρωςισ μου και ςυγκατάκεςισ μου για τθν
κοινοποίθςθ/ διαβίβαςθ δεδομζνων μου προσ πικανοφσ αποδζκτεσ ςτουσ οποίουσ
μπορεί να κοινολογθκοφν τα δεδομζνα προςωπικοφ χαρακτιρα, ιδίωσ τουσ
αποδζκτεσ ςε τρίτεσ χϊρεσ ι διεκνείσ οργανιςμοφσ.
 Το δικαίωμά μου για τθν υποβολι αιτιματοσ περί διόρκωςθσ ι διαγραφισ
δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα ι περιοριςμό τθσ επεξεργαςίασ αυτϊν.
 Το δικαίωμα λιψθσ αντιγράφων, και ςε θλεκτρονικι μορφι, δεδομζνων
προςωπικοφ χαρακτιρα που υποβάλλονται ςε επεξεργαςία.
 Ζλαβα επίςθσ γνϊςθ ότι προςωπικά δεδομζνα μου κα αποκθκευτοφν για οριςμζνο
χρονικό διάςτθμα, ςχετιηόμενο με τουσ ςκοποφσ τθσ επεξεργαςίασ αυτϊν
αποκλειςτικά για επαγγελματικοφσ λόγουσ.
 Το δικαίωμά μου να αντιταχκϊ ςτο μζλλον ςτθν επεξεργαςία προςωπικϊν
δεδομζνων μου.
 Το δικαίωμά μου να ανακαλζςω τθν παροφςα ςυγκατάκεςθ, ανά πάςα ςτιγμι.
 Το δικαίωμά μου να υποβάλλω καταγγελία ςτθν Αρχι Προςταςίασ Προςωπικϊν
Δεδομζνων, ωσ εποπτικι αρχι του υπεφκυνου επεξεργαςίασ, εάν κρίνω ότι
υφίςταται παραβίαςθ των δικαιωμάτων μου.
ΙV. Επιπλζον, δθλϊνω ρθτά και ανεπιφφλακτα ότι ζχω κατανοιςει τθν ςθμαςία τθσ
χορθγοφμενθσ εκ μζρουσ μου ςυγκατάκεςθσ ςτθν Επιτροπι Επιλογισ Προςωπικοφ και το
Διοικθτικό Συμβοφλιο του ΚΟΙΣΠΕ Καβάλασ περί επεξεργαςίασ προςωπικϊν δεδομζνων μου
και ςυναινϊ ανεπιφφλακτα ςτθ ςυλλογι, επεξεργαςία, διαχείριςθ και αρχειοκζτθςθ αυτϊν
εκ μζρουσ τουσ.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ……………………………………….

Ο/Η ΔΗΛΩΝ/ΟΤΑ ……………………………….…
ΤΠΟΓΡΑΦΗ ………………………………………………

