ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Ο/η __________________________________________ (ονοματεπώνυμο) έχω ενημερωθεί για τον Κανονισμό του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΕΕ) 2016/679 και δίνω την
ελεύθερη, συγκεκριμένη, ρητή και με πλήρη επίγνωση συγκατάθεση μου στο Δήμο Ιδαλίου για επεξεργασία των
προσωπικών δεδομένων μου με στόχο:
•

τη λήψη ενημερώσεων που αφορούν θέματα όπως εκδηλώσεις ή/και δραστηριότητες του Δήμου Ιδαλίου, αλλά
και για άλλες ανακοινώσεις ή ενημερωτικά έντυπα του Δήμου Ιδαλίου

Οι ενημερώσεις θα γίνονται είτε μέσω μηνυμάτων SMS ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τηλεφωνικών κλήσεων
στο αριθμό επικοινωνίας που εγώ θα υποδείξω. Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων θα γίνεται με τη
συλλογή και τήρηση σε ηλεκτρονικό ή μη, αρχείο.
Έχω ενημερωθεί και κατανοώ ότι:
1. O υπεύθυνος επεξεργασίας είναι ο Δήμος Ιδαλίου.
2. Τα προσωπικά μου δεδομένα καταχωρούνται (επίθετο, όνομα, ηλικία εάν χρειαστεί, ταχυδρομική
διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύθυνση, κινητό τηλέφωνο) αποκλειστικά για τις ανάγκες του Δήμου Ιδαλίου και η
επεξεργασία γίνεται από τους εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους του Δήμου.
3. Ο Δήμος Ιδαλίου δεσμεύεται ότι δε θα διαβιβάσει ούτε θα αποκαλύψει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε
οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο χωρίς την εκ των προτέρων ενημέρωση ή/και συγκατάθεσή μου, πάντα στο
πλαίσιο των νόμιμων δραστηριοτήτων του Δήμου ή/και για συμμόρφωση με νομική υποχρέωση.
4. Η επεξεργασία των δεδομένων από το Δήμο Ιδαλίου διαρκεί για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται από το
σκοπό της επεξεργασίας μέχρι την ανάκληση της συγκαταθέσεως μου. Με την ανάκληση της συγκατάθεσης
μου τα στοιχεία μου διαγράφονται.
5. Έχω επίσης ενημερωθεί για το δικαίωμα άσκησης των παρακάτω δικαιωμάτων μου:
▪ Δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα που τηρεί, διαθέτει και επεξεργάζεται ο Δήμος
Ιδαλίου.
▪ Δικαίωμα διόρθωσης ή επικαιροποίησης οποιασδήποτε ανακρίβειας αναφορικά με τα προσωπικά
μου δεδομένα (π.χ. αλλαγή ταχυδρομικής ή ηλεκτρονικής διεύθυνσης ή αριθμού τηλεφώνου).
▪ Δικαίωμα διαγραφής των δεδομένων μου από τον κατάλογο ενημέρωσης, εφόσον η συγκατάθεση
ανακληθεί βάσει γραπτού αιτήματος στο Δήμο Ιδαλίου.
▪ Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων μου.
▪ Δικαίωμα στον περιορισμό της επεξεργασίας.
Όλα τα αιτήματα σχετικά με τα παραπάνω δικαιώματα θα εξετάζονται εγκαίρως, σύμφωνα με την ισχύουσα
νομοθεσία και τους κανονισμούς.
Σημείωση:
Εάν επιθυμείτε να εξασκήσετε οποιοδήποτε από τα ανωτέρω δικαιώματά σας μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Δήμο
Ιδαλίου χρησιμοποιώντας μια από τις ακόλουθες επιλογές:
• Να καλέσετε στο (+357) 22444888 ή 22489105 για να μιλήσετε με την Υπεύθυνη Προστασίας Προσωπικών
Δεδομένων του Δήμου Ιδαλίου.
• Να γράψετε στην ταχυδρομική διεύθυνση: οδός Γρίβα Διγενή 20Α, 2540 Δάλι ή Τ.Θ. 11025, 2550 Δάλι.
• Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαχείριση προσωπικών δεδομένων από το Δήμο Ιδαλίου
καθώς και για τα δικαιώματά σας, μπορείτε να αποταθείτε στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών
Δεδομένων του Δήμου Ιδαλίου.

ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Ονοματεπώνυμο

___________________________________________________

Ταχυδρομική διεύθυνση

___________________________________________________

Ταχυδρομικός Κώδικας

________________

Σημειώστε με ✓ όπου ισχύει:
Επιθυμώ να ενημερώνομαι για:
Ενημερώσεις που αφορούν το Δήμο Ιδαλίου
Πολιτιστικές ή άλλες εκδηλώσεις του Δήμου Ιδαλίου
Άλλες ανακοινώσεις των Υπηρεσιών του Δήμου Ιδαλίου π.χ. υγειονομικά θέματα, θέματα φορολογιών, λήξης
λογαριασμών, κλπ.
Επιθυμώ να ενημερώνομαι μέσω:
Ηλεκτρονικής διεύθυνσης (email):

Μήνυμα στο κινητό τηλέφωνο

Τηλεφωνική κλήση στο τηλέφωνο

ΥΠΟΓΡΑΦΗ

________________________________

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

____________________

* Μπορείτε να ανακαλέσετε την παρούσα συγκατάθεση σας ανά πάσα στιγμή.

