
 
 

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

(Κατ’ άρθρον 13 & 7 GDPR 2016/679 Κανονισμού Ε.Ε.) 

1. Υπεύθυνος Επεξεργασίας : Τα προσωπικά σας δεδομένα συλλέγει, διατηρεί σε αρχείο και 

επεξεργάζεται ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, ο οποίος εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Λυκαβηττού 

1, ΤΚ 106 72, email pr@redcross.gr, Τηλ.: 210-3609825 

2. Σκοπός Επεξεργασίας : Τα προσωπικά σας δεδομένα συλλέγονται για στο πλαίσιο του 

Προγράμματος Οικονομικής Ενίσχυσης Πυρόπληκτων και προς αξιολόγηση της ένταξης ή μη των 

αιτούντων στο Πρόγραμμα. 

3. Ποια προσωπικά σας δεδομένα συλλέγουμε :  . 

1. Στοιχεία ταυτοποίησης (όνομα – επώνυμο – πατρώνυμο – ΑΔΤ)  

2.  Δ/νση κατοικίας, λογαριασμός ΔΕΗ  

3.  Στοιχεία επικοινωνίας (αριθμός τηλεφώνου – ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) 

4. Οικογενειακή κατάσταση και μέγεθος νοικοκυριού 

5.  Ηλικία 

6.  Επάγγελμα  

7.  Στοιχεία οικονομικής κατάστασης (Ε1 και Ε9 τελευταίου έτους – ΑφΜ – οικογενειακό 

εισόδημα)  

8.  Οποιοδήποτε άλλο έγγραφο αποδεικνύει την ευαλωτότητα (π.χ. εκθέσεις τεχνικών κλιμακίων 

για την καταγραφή των ζημιών). 

4. Νομική Βάση Επεξεργασίας των δεδομένων: Οι νομικές βάσεις σύμφωνα με τις οποίες 

επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα είναι οι εξής : 

α) αρ. 6 παρ. 1 περ. α΄ ΓΚΠΔ: έχετε συναινέσει, δια του παρόντος εντύπου, στην επεξεργασία των 

προσωπικών σας δεδομένων. 

β) αρ. 9 παρ. 2 περ. α΄ ΓΚΠΔ: έχετε συναινέσει ρητώς, δια του παρόντος εντύπου, στην επεξεργασία 

των προσωπικών σας δεδομένων ειδικής κατηγορίας (ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα) 

5. Χρονικό διάστημα αποθήκευσης των δεδομένων σας : Ο Οργανισμός μας διατηρεί τα στοιχεία σας 

για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται (έως 5 έτη)για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων της προς εσάς, 

για την εκπλήρωση των έννομων υποχρεώσεων της και έως την εκκαθάριση τυχόν εκατέρωθεν 

απαιτήσεων μας,  ενώ στην περίπτωση μη ένταξής σας θα διαγραφούν αμέσως με το πέρας της 

αξιολόγησης. 

6. Τα δικαιώματά σας : Τα δικαιώματα σας, που μπορείτε να υποβάλετε στον Οργανισμός μας ή στους 

κατά περίπτωση αποδέκτες, για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, είναι : α) υποβολή 

αιτήματος για πρόσβαση, διόρθωση ή διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων ή περιορισμό της 

επεξεργασίας τους β) εναντίωση στην επεξεργασία τους, γ) φορητότητα των δεδομένων σας, δ) 

δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσής σας.  



 
 

 

Για οποιοδήποτε θέμα αφορά στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων μπορείτε να 

επικοινωνήσετε απευθείας με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO) του Οργανισμού μας 

ΠΡΟΩΘΗΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΕΠΕ στο e-mail dpo@aqs.gr τηλ. 2106216997  

Για οποιαδήποτε παράβαση αφορά την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, έχετε το 

δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού 

Χαρακτήρα,  Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, τηλ.: +30-210 6475600, e-mail: contact@dpa.gr  

Σε συνέχεια των ως άνω, δηλώνω ότι έχω ενημερωθεί πλήρως για τους όρους της επεξεργασίας των 

προσωπικών μου δεδομένων κατά τις επιταγές του Κανονισμού ΕΕ (2016/679) και ότι ελεύθερα, ρητά 

και με πλήρη επίγνωση παρέχω την συγκατάθεση μου για την επεξεργασία των προσωπικών μου 

δεδομένων. Τέλος, δηλώνω ότι γνωρίζω ότι δικαιούμαι οποτεδήποτε να ανακαλέσω την παρούσα 

συγκατάθεση μου ή να γνωστοποιήσω οποιαδήποτε αλλαγή στα προσωπικά μου δεδομένα ή να 

ασκήσω οποιοδήποτε άλλο από τα δικαιώματα που μου παρέχει ο Κανονισμός ΕΕ (2016/679). 

 

Ημερομηνία και Τόπος                        Υπογραφή (λήψη συγκατάθεσης) 

 


