ΓΛΛΗΜΙΚΗ ΔΗΛΝΚΞΑΟΙΑ

Αν. Πνωπ………………………….…………………..
(Σρμμκηνώνεπαι αμό πην ρμηνεοία)
ΠΡΟΣ:

ΑΙΤΗΣΗ

Το Δήμο Boΐορ
ΦΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ

Τμήμα Δημοποκογίορ

Σαξ

μανακακώ

να

μορ

ξονηγήοεπε:

Γμώνρμο................................................
Όνομα....................................................
Όνομα Παπένα........................................
Όνομα Ληπέναξ......................................
Έποξ γέννηοηξ........................................
Α.Δ.Ο. ....................................................
Οόμοξ Γέννηοηξ......................................
Οόμοξ καποικίαξ......................................
Διεύθρνοη..............................................
Οηκέςωνο..............................................

□ μιοπομοιηπικό οικογενειακήξ
καπάοπαοηξ

□

μιοπομοιηπικό γέννηοηξ

□ μιοπομοιηπικό ενπομιόπηπαξ
□ μιοπομοιηπικό εγγρπένων οργγενών
□ βεβαίωοη μονίμορ καποικίαξ
□ μιοπομοιηπικό οικογενειακήξ
✔

καπάοπαοηξ για οπναποκογική ξνήοη

□ μιοπομοιηπικό εγγναςήξ οπα μηπνώα
αννένων

Ημενομηνία:

……………/ ................... /20….

Για ξνήοη ...........................................
Ν/Η Αιπ…………

(Πμογναςή)
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Βεβαιώνεπαι όπι μανεκήςθη πο αιπούμενο μιοπομοιηπικό.
Ν/Η μανακαβ………

….. / ….. /20….

(Ημενομηνία - Πμογναςή)
Λε πην ρμογναςή πηξ μανούοαξ, δηκώνω ρμεύθρνα, όπι έκαβα γνώοη πηξ όμιοθεν, μενί εμελενγαοίαξ πων
μνοοωμικών μορ δεδομένων, ενημένωοηξ.

ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ των ΠΡΟΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ κατά το άρθρο
13 του Γενικού Κανονισμού 679/2016 ΕΕ (ζυνοδεύει ηο Ένηυπο ηων Γενικών Αιηήζεων ηου
Τμήμαηος Δημοηολογίου, ηου Δήμου Boΐου).

Οο ΜΠΔΔ-ΝΟΑ Α' βαθμού με πην εμωνρμία «Δήμοξ Βοΐορ», μορ εδνεύει οπη Σιάπιοπα (οδόξ Πκαπεία
Οοιοπομούκορ 5 -Ο.Κ. 50300 πηκ.:2465 3 50100), όμωξ νόμιμα εκμνοοωμείπαι αμό πον κ. Δήμανξο πορ,
ενημενώνει με πο μανόν, και ούμςωνα με πιξ διαπάλειξ πηξ κείμενηξ νομοθεοίαξ μενί μνοοπαοίαξ
δεδομένων μνοοωμικού ξανακπήνα και ιδιαιπένωξ πορ Γενικού Κανονιομού ΓΓ 679/2016, ρμό πην
ιδιόπηπά πορ ωξ «Υμεύθρνοξ Γμελενγαοίαξ», πο ςροικό μνόοωμο μορ ορμμκηνώνει και ρμογνάςει πην
ωξ άνω Αίπηοη (εςελήξ κακούμενο «Υμοκείμενο πων Δεδομένων») ή πον μκηνελούοιο πορ, όπι ο ίδιοξ ο
ΝΟΑ και οι ανμόδιεξ Πμηνεοίεξ-Διερθύνοειξ-Ομήμαπα αρπού (όμωξ και οι ρμάκκηκοί πορ, μορ ενενγούν
ρμό πην εμομπεία πορ, καπ’ ενποκή και για κογανιαομό πορ και οπα μκαίοιο πων ανμοδιοπήπων πορξ,
μιθανόν δε και άκκοι ωξ αμό κοινού «Υ.Ε.», «Εκπεκούνπεξ πην Εμελενγαοία», πνίποι ή αμοδέκπεξ: ρμορνγεία,
δημόοιεξ ανξέξ, ΔΟΥ, δικαοπικέξ ανξέξ κκμ, βάοει ορμμόνςωοηξ με έννομη ρμοξνέωοη πορ «Υμερθύνορ
Εμελενγαοίαξ» ή οε εκμκήνωοη καθήκονποξ πορ ή για εκπέκεοη ούμβαοηξ), ορκκέγει, εμελενγάζεπαι και
πηνεί πα μνοοωμικά δεδομένα μορ αναςένονπαι οπην Αίπηοη και οπα ορνοδερπικά αρπήξ έγγναςα, πα
ομοία αρποβούκωξ και για πην ικανομοίηοη πων αιπημάπων πορ ρμοβάκκει ο αιπών - «Πμοκείμενο πων
Δικαιωμάπων».
Οα δεδομένα αρπά θα ξνηοιμομοιηθούν για πιξ ανάγκεξ διεκμεναίωοηξ πηξ μανούοαξ Αίπηοηξ. Σκομόξ
πηξ εμελενγαοίαξ μμονεί να είναι: η αλιοκόγηοη πηξ Αίπηοηξ, η ανάγκη εμικοινωνίαξ με πο «Πμοκείμενο»,
οι ανάγκεξ εκπέκεοηξ και κειπορνγίαξ πηξ οξεπικήξ ρμηνεοίαξ μορ μανέξει ο Δήμοξ, ωξ «Πμεύθρνοξ
Γμελενγαοίαξ», η εκμκήνωοη καθήκονποξ μορ εκπεκείπαι μνοξ πο δημόοιο ορμςένον ή καπά πην άοκηοη
δημόοιαξ ελοροίαξ μορ έξει αναπεθεί οε αρπόν (άνθνο 6 μαν.2ε' Γεν. Καν.), η ορμμόνςωοη με έννομη
ρμοξνέωοή πορ (άνθνο 6 μαν.1γ’ Γεν. Καν.).
Οα δεδομένα αρπά διαπηνούνπαι οπο ανμόδιο Ομήμα για πο αμαναίπηπο ξνονικό διάοπημα διεκμεναίωοηξ
πηξ Αίπηοηξ και μιθανόν για όοο αμαιπεί η οικεία νομοθεοία και καπόμιν ανξειοθεπούνπαι οε ειδικά
διαμονςωμένορξ ξώνορξ μορ δεν μανέξορν μνόοβαοη οε μη ελοροιοδοπημένορξ ρμακκήκορξ. Δρναπόν
να μνοβκέμεπαι η αοςακήξ καπαοπνοςή πορξ μεπά πην μάνοδο πορ αμαναίπηπορ ξνονικού διαοπήμαποξ
μορ μνοβκέμει η νομοθεοία καπά μενίμπωοη (μξ ΠΔ 480/1985). Η μανοξή πων δεδομένων αρπών είναι
αμαναίπηπη για πην μανούοα Αίπηοη και, αν δεν δοθούν αμό πο «Πμοκείμενο πων Δεδομένων», η
διεκμεναίωοη πηξ δεν θα είναι δρναπή.

