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ΑΙΤΗΣΗ  ΕΓΓΡΑΦΗΣ   ΜΕΛΟΥΣ 

Το έγγραφο αυτό γίνεται με βάση τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679, 

γνωστός και ως GDPR και με τον Ο περί της Προστασίας των Φυσικών Προσώπων Έναντι της 

Επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και της Ελεύθερης Κυκλοφορίας των 

Δεδομένων αυτών Νόμος του 2018 (Ν. 125(I)/2018). 

 

Σας ενημερώνουμε ότι: α) υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων είναι ο Δήμος 

Κερύνειας ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ β) ο Δήμος Κερύνειας έχει ορίσει υπεύθυνο προστασίας δεδομένων γ) σκοπός της 

επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων είναι η ενημέρωση σας, βάσει λήψης ρητής συγκατάθεσης 

εκ μέρους σας δ) δεν πρόκειται να κοινοποιήσουμε σε τρίτα πρόσωπα τα προσωπικά σας δεδομένα, τα 

οποία φυλάσσονται αποκλειστικά με ευθύνη του Δήμου Κερύνειας ε) έχετε το δικαίωμα υποβολής 

αιτήματος στο Δήμο Κερύνειας ενημέρωσης, πρόσβασης και εναντίωσης κατά την έννοια των άρθρων 

13, 14, 15 και 21 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679, για τα οποία μπορώ να απευθυνθώ στον Υπεύθυνο 

Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του Δήμου Κερύνειας. Επίσης, πληροφορούμαι ότι έχω το δικαίωμα 

διόρθωσης, διαγραφής , περιορισμού της επεξεργασίας και φορητότητας κατά την έννοια των 

άρθρων 16, 17, 18 και 20 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679. στ) έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη 

συγκατάθεσή σας οποτεδήποτε, χωρίς να θιγεί η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη 

συγκατάθεση πριν από την ανάκλησή της ζ) έχετε το δικαίωμα, σε περίπτωση που θεωρείτε ότι η 

επεξεργασία προσωπικών σας δεδομένων έγινε παράνομα, να υποβάλετε καταγγελία στην εθνική 

εποπτική αρχή. 

 

Επιθυμώ να λαμβάνω ενημέρωση με ηλεκτρονικά μηνύματα  

Επιθυμώ να λαμβάνω ενημέρωση με sms  

Επιθυμώ να λαμβάνω ενημέρωση ταχυδρομικώς  

Με την παρούσα δηλώνω ότι παρέχω στον Δήμο Κερύνειας και στην Νεολαία του Δήμου Κερύνειας, ρητή 

συγκατάθεση για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μου για τους πιο πάνω 

σκοπούς τα οποία περιέχονται πιο κάτω και ότι ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας, με έχει ενημερώσει πλήρως 

για τα όσα οφείλει να με ενημερώσει, σύμφωνα με τις πρόνοιες του πιο πάνω νόμου και Κανονισμού (ΕΕ).  
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Όνομα:  …………………………………………   Επίθετο: ………………………….……………… 

Έτος Γέννησης: ……………. Τόπος Καταγωγής: ………………………………………………….. 

Ονοματεπώνυμο Γονέα με Καταγωγή από την Επαρχία 

Κερύνειας:…………………………………………………………………………..…………………... 

(Σε περίπτωση που οι Γονείς δεν κατάγονται από την Επαρχία Κερύνειας) 

«ΦΙΛΗ/ΦΙΛΟΣ  ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ»:  Συστήνεται από (Όνομα και Υπογραφή): 

 

(1) ……………………………    (2) ……………………………  (3) …………………………… 

 

 

     ……………………………         .……………………………       …………………………… 

 

Διεύθυνση Διαμονής (Σήμερα): .………………………………………………….………………….. 
 
Τ. Κώδικας: ….…………… Πόλη/Χωριό:…………………………………………………………… 
 
Τηλέφωνα Επικοινωνίας: Σταθερό:……….………………  Κινητό: ……………………………….  

 

Ηλεκτρονική Διεύθυνση (e-mail): ……………………………………….…………………………… 

 

Όνομα στο FACEBOOK: ……………………………………………………………………………. 

 

Όνομα στο Twitter: ……………………………………………………………………………………. 

 

Επάγγελμα/Ιδιότητα:………………………………………………………..……………………….. 

 

Ενασχόληση στον Ελεύθερο χρόνο (Hobby): …..…………..……………………………………… 

 
 
Υπογραφή: …………………………………….. 
 

mailto:info@kyreniamunicipality.com

