
ΑΙΤΗΣΗ 

ΕΠΩΝΥΜΟ: ......................................................... 

ΟΝΟΜΑ: .............................................................. 

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ: ..................................................... 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ....................................................... 

ΠΟΛΗ:.................................................................... 

� ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: ........................................ 

Θέµα: ............................................... 

Ηµεροµηνία: ........./........../202... 

ΠΡΟΣ: 

∆ΗΜΟ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ 

Παρακαλώ όπως 

 ....................................................................................................... 

......................................................................................................... 

......................................................................................................... 

......................................................................................................... 

......................................................................................................... 

......................................................................................................... 

......................................................................................................... 

......................................................................................................... 

......................................................................................................... 

......................................................................................................... 

......................................................................................................... 

......................................................................................................... 

......................................................................................................... 

......................................................................................................... 

......................................................................................................... 

......................................................................................................... 

......................................................................................................... 

......................................................................................................... 

Ο/Η ΑΙΤ 



EΠΕΞΕΡΓΑΣIΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ 

ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ  

Ο ∆ήµος Αιγιαλείας θέλοντας να διασφαλίσει τα προσωπικά και ευαίσθητα προσωπικά σας δεδοµένα έχει 

υλοποιήσει όλα τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά µέτρα όπως ορίζονται από τον Γενικό Κανονισµό 

Προστασίας Προσωπικών ∆εδοµένων (ΕΕ) 2016/679 και αναφέρονται αναλυτικά στην Πολιτική 

Προστασίας Προσωπικών ∆εδοµένων του ∆ήµου η οποία βρίσκεται αναρτηµένη στην ιστοσελίδαΣφάλµα! 

Η αναφορά της υπερ-σύνδεσης δεν είναι έγκυρη. http://www.aigialeia.gov.gr/ . Η προστασία της 

ιδιωτικής σας ζωής και η διαφύλαξη του απορρήτου των πληροφοριών και των δεδοµένων σας, αποτελεί 

θεµελιώδη προτεραιότητά µας.  

Τα δεδοµένα που συλλέγονται και υφίστανται επεξεργασία, είναι αυτά που απαιτούνται προκειµένου ο 

∆ήµος να είναι συµµορφωµένος µε τις ισχύοντες νόµους, αποκλείοντας κάθε άλλη µη επιθυµητή 

επεξεργασία αυτών.  

Ενηµέρωση: Τα προσωπικά δεδοµένα που συλλέγει ο ∆ήµος, ενδέχεται να διαβιβαστούν σε τρίτους, είτε 

προς εκπλήρωση του σκοπού για τον οποίο συλλέχθηκαν, είτε για την αποτελεσµατικότερη λειτουργία του 

∆ήµου. Επιπλέον τονίζεται ότι τα τρίτα µέρη (π.χ. Ελεγκτές, εταιρεία λογιστικής και πληροφορικής 

υποστήριξης, τρίτοι φορείς δηµοσίου, ηλεκτρονικές πλατφόρµες δηµοσίου συµφέροντος), στα οποία 

διαβιβάζονται προσωπικά δεδοµένα έχουν εναρµονιστεί µε τον Γενικό Κανονισµό Προστασίας ∆εδοµένων 

και έχουν αποδεχθεί πλήρως, τις ρήτρες εχεµύθειας και εµπιστευτικότητας που έχει θέσει ο ∆ήµος, 

αναφορικά µε την επεξεργασία των δεδοµένων.   

Τα προσωπικά δεδοµένα των πολιτών/δηµοτών που συλλέγονται, διατηρούνται στο ∆ήµο ανάλογα µε την 

κατηγορία που ανήκουν σύµφωνα πάντα µε την κείµενη νοµοθεσία. Όταν παρέλθει το απαιτούµενο χρονικό 

διάστηµα τα δεδοµένα ανωνυµοποιούνται ή καταστρέφονται µε εγκεκριµένες διαδικασίες καταστροφής 

(καταστροφέας εγγράφων ή ανακύκλωση για έντυπα δεδοµένα και µη αναστρέψιµη διαγραφή για 

ηλεκτρονικά δεδοµένα, καθώς και σύνταξη πρωτοκόλλου καταστροφής).  

Ο ∆ήµος έχει ορίσει ως Υπεύθυνο Προστασίας ∆εδοµένων τον κ. Ανδρέα Ροδάκο και ως αναπληρωτή του 

τον κ. Κωνσταντίνο Θεοδωρόπουλο, στους οποίους µπορείτε να απευθυνθείτε, µέσω της ηλεκτρονικής 

ταχυδροµικής διεύθυνσης dpo@aigialeia.gov.gr, ή του τηλεφώνου 2691360821 για την άσκηση των 

δικαιωµάτων σας (Πρόσβαση/ ∆ιόρθωση/ ∆ιαγραφή/ Φορητότητα/ Περιορισµός Επεξεργασίας/ Αντίταξη 

στην Επεξεργασία), όπως αυτά προβλέπονται στο Άρθρο 13 του Γενικού Κανονισµού Προστασίας 

∆εδοµένων και αναφέρονται αναλυτικά στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών ∆εδοµένων του ∆ήµου. 

Για την άσκηση του δικαιώµατος υποβολής καταγγελίας, αρµόδια εποπτική αρχή αποτελεί η Αρχή 

Προστασίας ∆εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr).   

Υπογράφοντας το παρόν έγγραφο δηλώνετε ενήµερος για όλα τα παραπάνω, καθώς και για την Πολιτική 

που ακολουθεί ο ∆ήµος αναφορικά µε την επεξεργασία των δεδοµένων σας.  

  

                         Ονοµατεπώνυµο                                            Υπογραφή  

 

 

 

Τέλος, µε το παρόν έγγραφο αιτούµαστε τη λήψη της συγκατάθεσής σας προκειµένου να σας αποστέλλουµε 

ενηµερωτικό υλικό (newsletter) του ∆ήµου Αιγιαλείας στην ηλεκτρονική διεύθυνση που µας έχετε 

κοινοποιήσει. Η παροχή συγκατάθεσης αναφορικά µε την επεξεργασία των δεδοµένων για αυτούς τους 

σκοπούς είναι προαιρετική και µπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγµή. Αν αρνηθείτε να δώσετε τη 

συγκατάθεσή σας, αυτό δεν θα επηρεάσει την παροχή υπηρεσιών από το ∆ήµο Αιγιαλείας.   

 

      Συναινώ                                                                  ∆εν συναινώ  

     

 



 

 


