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ΑΙΤΗΣΗ – ΔΗΛΩΣΗ (Για νέα μέλη) 
 

Εγγραφής Νέου Μέλους 
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............................................................................. 

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

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΙΑΣ ................................................ 

.............................................................................  
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ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ  ..................................  

 

Ε-MAIL  ..........................................................  

 

ΟΝΟΜΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΟΥ 

ΑΝΗΚΩ 

  ..........................................................................  
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ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΜΙΑΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΥΟ 

ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΙΛΕΓΩ ΣΑΝ 

ΚΥΡΙΑ 

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

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

 

ΠΡΟΣ 

 

Τίτλος Σωματείου: ΕΝΕΒΑΠ 

 

Αγαπητοί Συνάδελφοι, 

 

Είμαι επαγγελματίας του κλάδου ........................  

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

που καλύπτει το Σωματείο  .................................  

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

και ασκώ επίσημα το επάγγελμα από το  ............  

Παρακαλώ όπως γίνει δεκτή η αίτησή μου και 

γίνω μέλος του σωματείου μας το οποίο δηλώνω 

σαν – ΚΥΡΙΑ – ΔΕΥΤΕΡΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ 

(διαγράφεται 1 από τις 2 λέξεις). 

 

Με αγωνιστικούς και συναδελφικούς 

χαιρετισμούς. 

 

 

ΗΜ/ΝΙΑ ΑΙΤΗΣΗΣ  .......................................  

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ .....................................  

 

ΜΟΝΟΓΡΑΦΗ  ................................................  

 

ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ 
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ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ  

& 

 ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ 

 
(σύμφωνα με τον Κανονισμό ΕΕ 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 

για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την 

ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ) 

 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ - ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΠΑΠΑΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ 22 & ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ, 15343, ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

E- MAIL : proedros@enevap.org.gr ΤΗΛ : 210-6003096 

 
ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ – ΣΚΟΠΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Κατά την εγγραφή σας στο Σωματείο συλλέγουμε τις εξής πληροφορίες: 

 
Το ονοματεπώνυμο, το πατρώνυμο, το μητρώνυμο, το επάγγελμα, την διεύθυνση του καταστήματος, την 

επωνυμία του καταστήματος, το τηλέφωνο του καταστήματος, το κινητό τηλέφωνο, το e-mail, καθώς και κάθε άλλο 

ουσιώδες στοιχείο (π.χ. αριθμό ΓΕΜΗ, ΑΦΜ), που συνδέεται με την συνδικαλιστική του δράση (συμμετοχή σε άλλες 

οργανώσεις, χρόνος άσκησης επαγγέλματος). 

Η τήρηση των πληροφοριών αυτών, οι οποίες επικαιροποιούνται, σε τακτά χρονικά διαστήματα, αποτελεί νόμιμη 

υποχρέωση του Σωματείου.  Αποτελεί δε και συμβατική υποχρέωση στα πλαίσια της συμφωνίας μας για τη συμμετοχή 

στο Σωματείο. 

Η επεξεργασία είναι αναγκαία ιδίως, για την εξακρίβωση της ταυτότητας σας, τη δυνατότητα επικοινωνίας,  

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 
 Σας ενημερώνουμε ότι έχετε δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού, αντίταξης της 

επεξεργασίας, φορητότητας των δεδομένων, υποβολή καταγγελίας στην εποπτική αρχή, σύμφωνα με τα άρθρα 15-22 

του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (GDPR). 

 Για να ασκήσετε τα δικαιώματα σας μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας εγγράφως, με επιστολή στην 

ταχυδρομική διεύθυνση Παπαρηγοπούλου 22 & Δημοσθένους  ή με email στην ηλεκτρονική διεύθυνση 

proedros@enevap.org.gr. 

 Εποπτική Αρχή είναι η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Κηφισίας 1-3, Αθήνα). 

 

ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 
 Η πρόσβαση στο αρχείο δεν είναι δυνατή σε τρίτους, πλην των, κατ’ εξαίρεση, περιπτώσεων που προβλέπονται 

ρητά από την κείμενη νομοθεσία. 

 Περαιτέρω και αποκλειστικά για τις ανάγκες του Σωματείου θα σας αποστέλλονται μηνύματα τηλεφωνικά ή 

μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μέσω Viber ενημερωτικά, ενώ προσωπικά στοιχεία σας, δύνανται να επεξεργαστούν 

από συνεργάτες του Σωματείου εφόσον έχετε δώσει συγκατάθεση παρακάτω. Επίσης υπάρχει η δυνατότητα να δοθούν 

σε υποψηφίους των εκλογών του Σωματείου εάν δώσετε την αντίστοιχη συγκατάθεση.  

Οι τρίτοι στους οποίους διαβιβάζονται τα προσωπικά σας στοιχεία δεν δικαιούνται να κάνουν χρήση για άλλους 

σκοπούς. 

  

 
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΡΙΤΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ (ΣΤΑΘΕΡΟ – ΚΙΝΗΤΟ) ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ 

Ε - MAIL ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ 

 

 

Αγία Παρασκευή, 

Έλαβα γνώση και συναινώ 

(Ονοματεπώνυμο – Σφραγίδα)

  

http://www.enevap.org.gr/

