
ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ 

 
 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΡΕΦΛΕΞΟΛΟΓΩΝ – Π.Ε.Σ.Ρ. 

 
 
Σας γνωρίζουμε πως τα δεδομένα σας χρησιμοποιούνται 

- Κατά την διαδικασία εγγραφής σας ως νέο μέλος στο Σωματείο 
- Κατά την διαδικασία επικοινωνίας μαζί σας  
- Κατά την καταχώρηση σας στο κατάλογο του Π.Ε.Σ.Ρ. 

 
Αναλυτικότερα, τα προσωπικά σας δεδομένα χρησιμοποιούνται 

- Κατά την καταχώρηση των στοιχείων σας στο Γενικό Μητρώο Μελών, βάση νόμου, για 
την τήρηση των απαραίτητων βιβλίων από το Σωματείο 

- Κατά την εκτέλεση λογιστικών πράξεων  

- Κατά την ενημέρωση σας για ό,τι αφορά το Σωματείο (εθελοντισμό, δράσεις, 
εκδηλώσεις, σεμινάρια, παρουσίασης κ.α.) 

- Κατά την προβολή σας στη σελίδα του Σωματείου (μόνο κατόπιν έγγραφης συνέναισης 
σας) 

 
Τα δεδομένα αυτά τηρούνται σε φυσική μορφή στο Αρχείο του Σωματείου καθ’όλη την 
παραμονή σας ως μέλος του Σωματείου. Μπορείτε να ζητήσετε την διαγραφή όλων, εγγράφος 
και ανά πάσα στιγμή, εκτώς των δεδομένων που οφείλουμε να τηρούμε βάση νόμου. 
 

Τα δεδομένα σας τηρούνται αυστηρά και μόνο για εσωτερική χρήση από το Σωματείο. Σε καμία 
περίπτωση το Σωματείο δεν αποκαλύπτει, δημοσιοποιεί, πωλεί, εκμισθώνει, μεταβιβάζει ή 
ανταλλάσσει τα προσωπικά μας, στοιχεία και μας πληροφορίες που υποβάλλετε, σε τρίτους και 
για οποιουδήποτε είδους επεξεργασία. Μόνη εξαίρεση οι αρχαιρεσίες μας που γίνονται μέσω 
εξωτερικού συνεργάτη. 

 
 

Δήλωση Συναίνεσης  

Περιορισμένης Χρήσης Προσωπικών Δεδομένων 

 

Με την παρούσα δήλωση μου, ρητά και κατηγορηματικά, δίνω την συγκατάθεση μου 

στο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΡΕΦΛΕΞΟΛΟΓΩΝ (Π.Ε.Σ.Ρ), να 

συλλέξει, να καταχωρήσει, να επεξεργαστεί, να αποθυκεύσει και να διακινήσει τα 

προσωπικά / επαγγελματικά μου δεδομένα καθ’όλη την διάρκεια της παραμονής μου 

ως μέλος στον Π.Ε.Σ.Ρ. 

 

Επίσης αναλαμβάνω την υποχρέωση και δεσμεύομαι να επικαιροποιώ τα ανωτέρω 

δεδομένα και να ενημερώνω εγγράφος τον Π.Ε.Σ.Ρ., εντώς δέκα (10) εργάσιμων 

ημερών, για όποια αλλαγή προκύψει στα δεδομένα αυτά μελλοντικά. 

 

Κατανωώ την ανάγκη των παραπάνω στα πλαίσια ισχύος του νέου κανονισμού 

προστασίας προσωπικών δεδομένων GDPR. 

 

Στ…………………………………………………………..……………………… , ……………………………………………………..…….…………………… (ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ) 

 

Ονοματεπώνυμο (ΟΛΟΓΡΑΦΟΣ): ................................................................................................................ 

 

 

Υπογραφή: ............................................................................................................................................................. 

 

 


	text_1ivbf: 
	text_2ldva: 
	text_3lhw: 


