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Εναρμόνιση διαδικασιών με τον  
Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων  

Προσωπικού Χαρακτήρα (GDPR) 
 
Αγαπητά μέλη, 

Σε εναρμόνιση των διαδικασιών μας με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων 

Προσωπικού Χαρακτήρα, σας ενημερώνουμε για την πολιτική διαχείρισης των τηρουμένων από 

εμάς προσωπικών δεδομένων. 

 

Διαχείριση Προσωπικών Δεδομένων 

 

Το σωματείο μας τηρεί έγγραφο και ηλεκτρονικό αρχείο όσων στοιχείων των μελών απαιτούνται 

για την εκπλήρωση των σκοπών του, που επιβάλλονται από τη νομοθεσία. Τα στοιχεία αυτά 

τηρούνται σύμφωνα με τις υποδείξεις, μηχανογραφικές και μη, της εταιρείας EpsilonNet  της 

οποίας το πρόγραμμα νόμιμα χρησιμοποιούμε σε συνεργασία με το τμήμα HR της Εταιρείας.   

Η πολιτική μας ήταν και παραμένει, να μην κοινοποιούμε και να μην μοιραζόμαστε με κανέναν 

τρίτο τα στοιχεία αυτά, ακόμα και όσα παρέχονται σαν ανοιχτά δεδομένα από τις κρατικές 

υπηρεσίες. Πρόσβαση στα στοιχεία αυτά, έχει το σωματείο μας προς εκπλήρωση των σκοπών 

του. 

Τα μέλη έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν μέσω γραπτής αίτησης τους να τους κοινοποιηθούν τα 

στοιχεία αυτά ή και να ανωνυμοποιηθούν. 

Όλη η ηλεκτρονική μας αλληλογραφία (e-mail), από 25/5/2018 και μετά, θα πρέπει να γίνεται 

μέσω ψηφιακά υπογεγραμμένων μηνυμάτων για τη διασφάλιση της ακεραιότητας της 

επικοινωνίας και όσα περιέχουν ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα να είναι κρυπτογραφημένα. 

Τα στοιχεία τηρούνται για όσο χρονικό διάστημα διατηρείτε την ιδιότητα του μέλους του 

σωματείου μας ή για όσο χρόνο ορίζει σαν υποχρεωτικό η σχετική νομοθεσία. 
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ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΠΡΟΣ Δ.Σ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΕ 

 

Επώνυμο: Όνομα: 

Α.Δ.Τ.: Ημ/νια Γέννησης: 

Κινητό: Email για αποστολή ενημέρωσης :  
 

Α.Μ ΚΑΕ (μισθοδοσία): Εργαζόμενη/ος στο χώρο: 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: 

ΤΕΚΝΑ: 

� Έγγαμος  � Άγαμος � Διαζευγμένος � Σε Χηρεία 

 

ΗΛΙΚΙΑΣ: 

 

Με την υπογραφή της παρούσας αποδέχομαι και συναινώ ανεπιφύλακτα να διαχειρίζεται προς 

εκπλήρωση των σκοπών του σωματείου τα παρακάτω: 

� ΑΦΜ, ΑΜΚΑ, ΑΜΑ, ΕΦΚΑ, 

� Αριθμό δελτίου ταυτότητας, στοιχεία ταυτότητας, διαβατήριο, άδειες εργασίας και διαμονής,  

� Διευθύνσεις κατοικίας και εργασίας, οικογενειακή κατάσταση και ότι άλλο απαιτείται για τα 

μέλη του σωματείου 

� Να επιτρέπεται η αποστολή στοιχείων (Ονοματεπώνυμο και ΑΜ ΚΑΕ) στους 

συνεργαζόμενους για εκπτώσεις 

� Να επιτραπεί η αποστολή στοιχείων (Ονοματεπώνυμο και ΑΜ ΚΑΕ) σε εταιρεία για έκδοση 

κάρτας 

� Να επιτραπεί η τήρηση των αρχείων μελών με προσωπικά δεδομένα στο site του Σωματείου 

� Από της εγγραφής μου ως μέλος αυτού, συναινώ να ενημερώνεται το τμήμα HR της εταιρείας 

ΚΑΕ και να παρακρατείται από τη μισθοδοσία μου η οριζόμενη καταστατική συνδικαλιστική 

εισφορά μου προς το Σωματείο μηνιαίως. 

� Οτιδήποτε άλλο συνιστά ή πρόκειται να χαρακτηριστεί προσωπικό δεδομένο 

 

Όλα τα παραπάνω προσωπικά δεδομένα θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για τον 

σκοπό για τον οποίο παρέχονται. 

Με τιμή 

Ο/Η ΔΗΛ………………………………………. 

……………………………………………………201…. 
τόπος                                                           ημερομηνία 
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