ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ
ΣΤΙΣ ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ
Παρακαλώ όπως συμπληρωθεί η ακόλουθη δήλωση και παραδοθεί υπογραμμένη στον
Ιερέα/Υπεύθυνο της ενορίας ή το Γραφείο Νεότητος της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού.

Συμπληρώνεται από τα ίδια τα παιδιά άνω των 16 ετών

Ο/Η υποφαινόμενος/η …………………………….………………………………..... (όνομα παιδιού)
της ενορίας …………………………………………………………………., δηλώνω ότι είμαι ενήμερος/η
για τις πρόνοιες του περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα(Προστασία του
Ατόμου) Νόμου του 2001, 2012 και του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου και σημειώνω δια του σημείου √ και της μονογραφής μου αν αποδέχομαι ή
όχι, για κάθε μια από τις πιο κάτω περιπτώσεις, να συλλέγει/ γνωστοποιεί/ διαχειρίζεται/
επεξεργάζεται/ αποθηκεύει η ενορία και/ή η Ιερά Μητρόπολη Λεμεσού το ονοματεπώνυμο,
ημερομηνία γέννησης, σχολείο, διεύθυνση (οικίας και ηλεκτρονική) και τον αριθμό κινητού
τηλεφώνου μου.

Συμπληρώνεται από τους γονείς των παιδιών
κάτω των 16 ετών

Ο/Η υποφαινόμενος/η ..........…………………………….…………………………………..………………
γονέας/κηδεμόνας του/της (όνομα παιδιού) ……………….………………….………………………
της ενορίας …………………………………………………………………., δηλώνω ότι είμαι ενήμερος/η
για τις πρόνοιες του περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα(Προστασία του
Ατόμου) Νόμου του 2001, 2012 και του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου και σημειώνω δια του σημείου √ και της μονογραφής μου αν αποδέχομαι ή
όχι, για κάθε μια από τις πιο κάτω περιπτώσεις, να συλλέγει/ γνωστοποιεί/ διαχειρίζεται/
επεξεργάζεται/ αποθηκεύει η ενορία και/ή η Ιερά Μητρόπολη Λεμεσού το ονοματεπώνυμο,
ημερομηνία γέννησης, σχολείο, διεύθυνση (οικίας και ηλεκτρονική) και τον αριθμό κινητού
τηλεφώνου του παιδιού μου.

Σας ενημερώνουμε ότι τα προσωπικά δεδομένα επικοινωνίας αποθηκεύονται σε
ηλεκτρονικό αρχείο και/ή έντυπη μορφή τα οποία φυλάσσονται στα γραφεία της κάθε ενορίας και
ο υπεύθυνος κάθε ενορίας δεσμεύεται ότι τα προσωπικά δεδομένα θα προστατεύονται στο
μέγιστο βαθμό. Έχουν ληφθεί όλα τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα, σύμφωνα με
τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς, προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι η επεξεργασία των
προσωπικών σας δεδομένων, είτε από την ίδια την ενορία και/ή Ιερά Μητρόπολη Λεμεσού είτε
από τρίτα μέρη συμπεριλαμβανομένων ασφαλιστικών εταιρειών, νομικούς σύμβουλους και
εξωτερικούς συνεργάτες για λογαριασμό της ενορίας και/ή Ιεράς Μητρόπολης Λεμεσού, είναι
νόμιμη, ενδεδειγμένη και διαθέτει το κατάλληλο επίπεδο ασφάλειας για να αποτρέψει κάθε μη
εξουσιοδοτημένη ή τυχαία πρόσβαση, επεξεργασία, διαγραφή, αλλοίωση ή άλλη χρήση αυτών.
Τα προσωπικά δεδομένα θα τηρούνται καθ’ όλη τη διάρκεια που είναι απαραίτητο για την
εκπλήρωση του σκοπού της επεξεργασίας.
Αποδέχομαι

Δεν αποδέχομαι

1) Για σκοπούς αποστολής ενημερωτικού υλικού από την
ενορία ή την Ιερά Μητρόπολη Λεμεσού.
2) Για αποστολή προσκλήσεων που αφορούν τις κατηχητικές
συνάξεις / κατασκηνώσεις / εκδηλώσεις / δραστηριότητες/
εκδρομές / μαθήματα.
3) Επιπρόσθετα την ανάρτηση ή δημοσιοποίηση φωτογραφιών
από κατηχητικές συνάξεις / κατασκηνώσεις / εκδηλώσεις /
δραστηριότητες/ εκδρομές/ μαθήματα στην ιστοσελίδα της
Ιεράς Μητροπόλεως ή το περιοδικό «Παράκλησις» ή άλλα
εκκλησιαστικά έντυπα.

Σας ενημερώνουμε ότι έχετε την δυνατότητα πρόσβασης, διόρθωσης, περιορισμό επεξεργασίας
και διαγραφής των προσωπικών δεδομένων.
Έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή .

Για περαιτέρω πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Ιερά Μητρόπολη Λεμεσού
Αγίου Ανδρέου 306 Τ.Θ.56091 3304 Λεμεσός - Τηλ. 25864410, 25864357 - grafeioneotitos@gmail.com

(Ονοματεπώνυμο και Υπογραφή)

………………….………………………………………………………..….

Ημερομηνία: ….../……/………….

