
ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

Ο νέος Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού 
Χαρακτήρα (General Data Protection Regulation - GDPR) τέθηκε σε εφαρμογή 
από τις 25 Μαΐου του 2018. 

Θέλουμε να γνωρίζετε ότι το Ν.Π.Δ.Δ. «Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.»  
ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ, το οποίο εδρεύει στην Νέα Ιωνία Βόλου επί της οδού 
Σταδίου με Μανδηλαρά, Α.Φ.Μ.: 997708467 και Δ.Ο.Υ. : Νέας Ιωνίας  
Βόλου, που εκπροσωπείται νόμιμα (εφεξής καλούμενο «Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – 
ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.»), υπό την ιδιότητα του Υπευθύνου Επεξεργασίας, εφαρμόζει με 
συνέπεια και αυστηρότητα τον νέο Γενικό Κανονισμό, δίνοντας μεταξύ άλλων 
μεγάλη σημασία στην προστασία των προσωπικών δεδομένων των πολιτών.   

Η επεξεργασία των προσωπικών στοιχείων που σας αφορούν: Στοιχεία  
Ταυτότητας  και  Επικοινωνίας  (Ονοματεπώνυμο,  Πατρώνυμο,  
Ταχυδρομική διεύθυνση, Ηλεκτρονική διεύθυνση, Σταθερό τηλέφωνο, Κινητό 
τηλέφωνο, Αριθμός Ταυτότητας και λοιπά νομιμοποιητικά έγγραφα κατά 
περίπτωση), είναι αναγκαία στο πλαίσιο της εξυπηρέτησης του αιτήματος σας 
και προώθησης των συμφερόντων σας. Νόμιμες βάσεις επεξεργασίας των 
δεδομένων σας, είναι η εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το 
δημόσιο συμφέρον, η εκτέλεση σύμβασης και η παρεχόμενη συγκατάθεση. 
Τα προσωπικά δεδομένα σας τηρούνται και υποβάλλονται σε επεξεργασία 
αποκλειστικά για τους σκοπούς που δηλώνονται ή/και για τους οποίους έχετε 
συμφωνήσει και στην έκταση που είναι απαραίτητο για την εκπλήρωσή τους, 
σύμφωνα πάντα με τις νόμιμες διατυπώσεις, ήτοι της οικονομικής 
προσφοράς με θέμα: «Προμήθεια και τοποθέτηση τεσσάρων τεμαχίων 
ροδάκια τεφλόν μεταφοράς με ενισχυμένο ρουλεμάν, για την επισκευή στις 
μπασκέτες του κλειστού γυμναστηρίου Πορταριάς της Διεύθυνσης 
Αθλητισμού του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π.-ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου». 
Τα προσωπικά σας δεδομένα θα τηρούνται για χρονικό διάστημα πέντε (5) 
ετών. 

Σας διαβεβαιώνουμε ότι το «Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.» έχει λάβει όλα τα 
απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία και την 
ασφάλεια των προσωπικών σας στοιχείων και ότι δεν θα διαβιβάσει, ούτε θα 
κοινοποιήσει αυτά σε τρίτους για οποιονδήποτε λόγο χωρίς την 
προηγούμενη ενημέρωσή σας. 

Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματα που σας παρέχει ο 
Γενικός Κανονισμός ως προς τα προσωπικά σας δεδομένα, και συγκεκριμένα  
έχετε δικαίωμα ενημέρωσης, δικαίωμα πρόσβασης, δικαίωμα διόρθωσης, 
δικαίωμα διαγραφής, δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας, δικαίωμα 
στη φορητότητα των δεδομένων, δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία 
των προσωπικών σας δεδομένων, περιλαμβανομένης της εναντίωσης στην 
αυτοματοματοποιημένη λήψη αποφάσεων και στην κατάρτιση προφίλ, 



καθώς και δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας 
Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Τηλεφωνικό Κέντρο: +30 210 6475600, 
Fax: +30 210 6475628, Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: contact@dpa.gr), 
επικοινωνώντας με το «Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.» στην ακόλουθη 
διεύθυνση: / promithies.doepap@gmail.com. 

Επιβεβαιώνω την ορθότητα των προσωπικών μου στοιχείων και δηλώνω 
ότι έλαβα γνώση για τη χρήση και επεξεργασία τους από το «Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – 
ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.» 

Βόλος, …/…/… 

 

_______________ 

Ονοματεπώνυμο 

 

_______________ 

Υπογραφή  

mailto:promithies.doepap@gmail.com

