ΔΗΛΩΗ
ΠΕΡΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΠΡΟΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
1. Δειώλω όηη έρω ελεκεξωζεί θαη παξέρω ηε ζπγθαηάζεζή κνπ εηδηθώο θαη
ειεπζέξωο γηα ηελ εθ κέξνπο ηεο Λέζρεο Αμηωκαηηθώλ Ελόπιωλ Δπλάκεωλ
(ΛΑΕΔ)ζπιινγή, ηήξεζε ζε (ειεθηξνληθό θαη κε) αξρείν θαη επεμεξγαζία ηωλ
πξνζωπηθώλ δεδνκέλωλ κνπ ηα νπνία πεξηιακβάλνληαη ζηελ αίηεζε θαη ζηα
δηθαηνινγεηηθά πνπ ππνβάιιω γηα ηελ έθδνζε θάξηαο εηζόδνπ ζηε ΛΑΕΔ,
ζύκθωλα κε ηελ ηζρύνπζα ειιεληθή λνκνζεζία πξνζηαζίαο δεδνκέλωλ
πξνζωπηθνύ ραξαθηήξα θαη ηνπ Γεληθνύ Καλνληζκνύ Πξνζηαζίαο
Πξνζωπηθώλ Δεδνκέλωλ (GDPR-Regulation (EU) 2016/679).
2. Η ΛΑΕΔ, ζα επεμεξγαζηεί ηα δεδνκέλα απηά απνθιεηζηηθά γηα ηελ
εμππεξέηεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζθνπνύ.
3. ε πεξίπηωζε πνπ δελ επηζπκώ λα γλωζηνπνηήζω ηα αλαγθαία
πξνζωπηθά ή/θαη λα δώζω ηε ζπγθαηάζεζε κνπ γηα ηε λόκηκε ζπιινγή
απηώλ,επεμεξγαζία θαη ρξήζε ηνπο γηα ηνλ ωο άλω ζθνπό,ζύκθωλα κε ηελ
ηζρύνπζα ειιεληθή λνκνζεζία πξνζηαζίαο δεδνκέλωλ πξνζωπηθνύ
ραξαθηήξα θαη ην Γεληθνύ Καλνληζκνύ Πξνζηαζίαο Πξνζωπηθώλ Δεδνκέλωλ
(GDPR-Regulation (EU) 2016/679, ε ΛΑΕΔ , δελ ζα είλαη ζε ζέζε λα
απνδερηεί ηελ Αίηεζε κνπ.
4. Ελεκεξώζεθα γηα ην δηθαίωκά κνπ, λα γλωξίδω πνηα δεδνκέλα
πξνζωπηθνύ ραξαθηήξα πνπ κε αθνξνύλ απνηεινύλ ή απνηέιεζαλ
αληηθείκελν
επεμεξγαζίαο
(δηθαίωκα
πξόζβαζεο),
λα
πξνβάιιω
νπνηεδήπνηε αληηξξήζεηο, λα ελαληηωζώ ζηελ επεμεξγαζία ηωλ δεδνκέλωλ
πνπ κε αθνξνύλ θαη λα αηηεζώ ηε δηαγξαθή ηνπο. Γηα ηελ άζθεζε ηωλ
αλωηέξω δηθαηωκάηωλ, ελεκεξώζεθα όηη κπνξώ λα απεπζπλζώ εγγξάθωο
ζηε ΛΑΕΔ, αιιά θαη ζηελ Αξρή Πξνζηαζίαο Πξνζωπηθώλ Δεδνκέλωλ ζε
πεξίπηωζε πνπ ε ΛΑΕΔ αξλείηαη ζην ζύλνιν ή ελ κέξεη ηελ ηθαλνπνίεζε ηωλ
δηθαηωκάηωλ κνπ.
5.Η άζθεζε ηωλ δηθαηωκάηωλ αληίξξεζεο θαη ελαληίωζεο αλαθνξηθά κε
ηελ επεμεξγαζία ηωλ πξνζωπηθώλ δεδνκέλωλ ηεοαλωηέξω παξαγξάθνπ,
αθνξά απνθιεηζηηθά θαη κόλν ηελ ηπρόλ δηόξζωζε ή/θαη ελεκέξωζε απηώλ,
ώζηε λα είλαη πιήξε θαη αθξηβή. Σπρόλ αληίξξεζε γηα ηελ θαηά ηα ινηπά
πεξαηηέξω επεμεξγαζία απηώλ θαη αίηεκα δηαγξαθήο ηνπο ζπλεπάγεηαη θαη’
αλάγθε ηελ αθύξωζε ηεο εθδνζείζαο θάξηαο εηζόδνπ θαη ηελ ππνρξέωζε από
κέξνπο κνπ παξάδνζήο ηεο ζηε ΛΑΕΔ.
6. Δηάξθεηα Επεμεξγαζίαο: Η επεμεξγαζία Δεδνκέλωλ Πξνζωπηθνύ
Υαξαθηήξα ζα δηαηεξεζεί θαζ’νιε ηελ δηάξθεηα ηζρύνο ηεο θάξηαο εηζόδνπ θαη
ζε θάζε δε πεξίπηωζε, έωο όηνπ ε Δηνίθεζε ηεο ΛΑΕΔ, απνθαλζεί γηα ηελ
θαηαζηξνθή αξρείνπ.
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