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ΕΝΣΤΠΟ ΤΓΚΑΣΑΘΕΗ ΦΤΙΚΟΤ ΠΡΟΩΠΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΑΔΕΙΑ 
ΣΗΡΗΗ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΣΩΝ ΠΡΟΩΠΙΚΩΝ ΣΟΤ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

 
 

Ημερομθνία: ….……………………. 
 
 
Ο κάτωκι υπογράφων καλοφμενοσ ςτθ ςυνζχεια «Τποκείμενο των δεδομζνων», ςφμφωνα με το άρκρο 6.1α του Κανονιςμοφ ΕΕ 
2016/679 (GDPR), δθλϊνω ρητά και χωρίσ επιφφλαξη, ότι αφοφ ενθμερϊκθκα επαρκϊσ με απλό, ςαφι και κατανοθτό τρόπο ςχετικά 
με τθν τιρθςθ και επεξεργαςία των προςωπικϊν μου δεδομζνων από τθν AID – Alternative Innovative Development, καλοφμενοθ ςτθ 
ςυνζχεια «Εταιρία» δίνω με τθν παροφςα τθ ςυγκατάκεςι μου για τουσ ακόλουκουσ ςκοποφσ: 
 
1. Πλθροφόρθςθ, προϊκθςθ και επικοινωνία δράςεων, ζργων και υπθρεςιϊν τισ οποίεσ ενδιαφζρομαι να λάβω ι ζχω ιδθ λάβει 

από εςάσ ακόμθ και με αυτοματοποιθμζνα μζςα όπωσ  
 

 Email   SMS  Social Media  Δεν Συναινϊ 
 
2. Τθ διαμόρφωςθ προφίλ και με θλεκτρονικά μζςα ςχετικά με τα ενδιαφζροντα μου με ςκοπό τθν παροχι υψθλοφ επιπζδο 

εξυπθρζτθςθσ, εξαςφαλίηοντασ τθν αμεςότθτα και τθν ποιότθτα ςτθ διαχείριςθ των αιτθμάτων μου κακϊσ και τθν αποςτολι 
ερωτθματολογίων ικανοποίθςθσ και αξιολόγθςθσ των δράςεων και υπθρεςιϊν τθσ «Εταιρίασ». 

 

 Συναινϊ          Δεν Συναινϊ 
 
3. Τθν καταχϊρθςθ και τιρθςθ των προςωπικϊν μου δεδομζνων ςτισ θλεκτρονικζσ πλατφόρμεσ τθσ «Εταιρίασ» που 

καταρτίςκθκαν για λογαριαςμό μου με πρόςβαςθ αποκλειςτικά από τουσ υπεφκυνουσ τθσ «Εταιρίασ», κακϊσ και τθν άδεια να 
χρθςιμοποιθκεί οπτικοακουςτικό υλικό που περιζχει το πρόςωπο μου ςτο web site, και ςτα social media τθσ Εταιρείασ. 

 

 Συναινϊ για τισ θλεκτρονικζσ πλατφόρμεσ 
 Συναινϊ για χρθςθ οπτικοακουςτικοφ υλικοφ ςτθν ιςτοςελίδα τθσ AID      
 Συναινϊ για χρθςθ οπτικοακουςτικοφ υλικοφ ςτα social media τθσ AID      

    Δεν Συναινϊ 
 
ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΣΗΓΟΡΙΩΝ 
 
Ο κάτωκι υπογράφων ……………………………………………….………………………………………………………………………..................................................... 
ςφμφωνα με το άρκρο 9.2α του Κανονιςμοφ ΕΕ 2016/679 (GDPR), ζχοντασ διαβάςει τθ διλωςθ Προςταςίασ Απορριτου παρζχω 
ρητά και χωρίσ επιφφλαξη τη ςυγκατάθεςή μου για τθν τιρθςθ και επεξεργαςία των ειδικϊν κατθγορίων δεδομζνων προςωπικοφ 
χαρακτιρα (ευαίςκθτα δεδομζνα). 
 
 

 Συναινϊ          Δεν Συναινϊ 
 
Επιςημαίνεται πωσ αν κάτι από τα παραπάνω αλλάξει, ο υπογραφών θα επικοινωνήςει με  την εταιρεία, και αυτή υποχρεοφται να 
εφαρμόςει άμεςα τισ αιτοφμενεσ αλλαγέσ. 
 
 
 
 
 

Σο Τποκείμενο των δεδομζνων 
(υπογραφή) 

 

 

 


