
ΔΗΛΩΗ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΠΡΟΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

Ο νζοσ Γενικόσ Κανονιςμόσ για τθν Προςταςία Δεδομζνων Προςωπικοφ 

Χαρακτιρα (General Data Protection Regulation - GDPR) τζκθκε ςε εφαρμογι 

από τισ 25 Μαΐου του 2018. 

Θζλουμε να γνωρίηετε ότι το Ν.Π.Δ.Δ. «Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.»  

ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ, το οποίο εδρεφει ςτθν Νζα Ιωνία Βόλου επί τθσ οδοφ 

Σταδίου με Μανδθλαρά, Α.Φ.Μ.: 997708467 και Δ.Ο.Υ. : Νζασ Ιωνίασ  

Βόλου, που εκπροςωπείται νόμιμα (εφεξισ καλοφμενο «Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – 

ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.»), υπό τθν ιδιότθτα του Υπευκφνου Επεξεργαςίασ, εφαρμόηει με 

ςυνζπεια και αυςτθρότθτα τον νζο Γενικό Κανονιςμό, δίνοντασ μεταξφ άλλων 

μεγάλθ ςθμαςία ςτθν προςταςία των προςωπικϊν δεδομζνων των πολιτϊν.   

Η επεξεργαςία των προςωπικϊν ςτοιχείων που ςασ αφοροφν: Στοιχεία  

Ταυτότθτασ  και  Επικοινωνίασ  (Ονοματεπϊνυμο,  Πατρϊνυμο,  

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ, Ηλεκτρονικι διεφκυνςθ, Στακερό τθλζφωνο, 
Κινθτό τθλζφωνο, Αρικμόσ Ταυτότθτασ και λοιπά νομιμοποιθτικά ζγγραφα 
κατά περίπτωςθ), είναι αναγκαία ςτο πλαίςιο τθσ εξυπθρζτθςθσ του 
αιτιματοσ ςασ και προϊκθςθσ των ςυμφερόντων ςασ. Νόμιμεσ βάςεισ 
επεξεργαςίασ των δεδομζνων ςασ, είναι θ εκπλιρωςθ κακικοντοσ που 
εκτελείται προσ το δθμόςιο ςυμφζρον, θ εκτζλεςθ ςφμβαςθσ και θ 
παρεχόμενθ ςυγκατάκεςθ. Τα προςωπικά δεδομζνα ςασ τθροφνται και 
υποβάλλονται ςε επεξεργαςία αποκλειςτικά για τουσ ςκοποφσ που 
δθλϊνονται ι/και για τουσ οποίουσ ζχετε ςυμφωνιςει και ςτθν ζκταςθ που 
είναι απαραίτθτο για τθν εκπλιρωςι τουσ, ςφμφωνα πάντα με τισ νόμιμεσ 
διατυπϊςεισ, ιτοι τθσ οικονομικισ προςφοράσ με κζμα: «προμήθεια ειδϊν 
καθαριότητασ και ευπρεπιςμοφ, χαρτικϊν και απορρυπαντικϊν για την 
κάλυψη των αναγκϊν των Γραφείων του Μεταξουργείου όλων των 
Δ/νςεων του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Δήμου Βόλου». 
Τα προςωπικά ςασ δεδομζνα κα τθροφνται για χρονικό διάςτθμα πζντε (5) 

ετϊν. 

Σασ διαβεβαιϊνουμε ότι το «Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.» ζχει λάβει όλα τα 

απαραίτθτα τεχνικά και οργανωτικά μζτρα για τθν προςταςία και τθν 

αςφάλεια των προςωπικϊν ςασ ςτοιχείων και ότι δεν κα διαβιβάςει, οφτε κα 

κοινοποιιςει αυτά ςε τρίτουσ για οποιονδιποτε λόγο χωρίσ τθν 

προθγοφμενθ ενθμζρωςι ςασ. 

Μθν ξεχνάτε ότι μπορείτε να αςκιςετε τα δικαιϊματα που ςασ παρζχει ο 

Γενικόσ Κανονιςμόσ ωσ προσ τα προςωπικά ςασ δεδομζνα, και ςυγκεκριμζνα  

ζχετε δικαίωμα ενθμζρωςθσ, δικαίωμα πρόςβαςθσ, δικαίωμα διόρκωςθσ, 

δικαίωμα διαγραφισ, δικαίωμα περιοριςμοφ τθσ επεξεργαςίασ, δικαίωμα 

ςτθ φορθτότθτα των δεδομζνων, δικαίωμα εναντίωςθσ ςτθν επεξεργαςία 

των προςωπικϊν ςασ δεδομζνων, περιλαμβανομζνθσ τθσ εναντίωςθσ ςτθν 

αυτοματοματοποιθμζνθ λιψθ αποφάςεων και ςτθν κατάρτιςθ προφίλ, 



κακϊσ και δικαίωμα υποβολισ καταγγελίασ ςτθν Αρχι Προςταςίασ 

Δεδομζνων Προςωπικοφ Χαρακτιρα (Τθλεφωνικό Κζντρο: +30 210 6475600, 

Fax: +30 210 6475628, Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: contact@dpa.gr), 

επικοινωνϊντασ με το «Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.» ςτθν ακόλουκθ 

διεφκυνςθ: / promithies.doepap@gmail.com. 

Επιβεβαιώνω την ορθότητα των προςωπικών μου ςτοιχείων και δηλώνω 

ότι ζλαβα 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

