
 

 

 

Επώνυμο : …………………………………………………………………………..………………………………………………….……. 

Όνομα : …………………………………………………………………………..………………………………………………….……. 

Τηλ. σταθερό : …………………………………………………………………………..………………………………………………….……. 

Τηλ Κινητό : …………………………………………………………………………..………………………………………………….……. 

e-mail : …………………………………………………………………………..………………………………………………….……. 

Διεύθυνση κατοικίας : …………………………………………………………………………..Περιοχή ………………………………….……. 

Δικαιολογητικά Συμμετοχής :  
 Φωτοτυπία Δελτίου ταυτότητας / διαβατηρίου  
 Καταγγελία σύμβασης εργασίας ( εντός περιόδου 29/5/2017-28/2/2018) ή  
 Αναγγελία οικειοθελούς αποχώρησης επιχείρησης που βρίσκεται σε καθεστώς ειδικής διαχείρισης και 

έχει προβεί σε απολύσεις  
«ΤΗΡΗΣΗΣ ΟΡΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ»  

1) Ο Δικαιούχος (Ένωση Εταιρειών «ΔΗΜΗΤΡΑ» Ε.Σ. Α.Ε. – ΜΑΣΤΕΡ Α.Ε. – ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΘ. & ΣΙΑ Ε.Ε.» της Πράξης «Υλοποίηση μέρους 
ενεργειών στο έργο με κωδικό EGF/2018/003 EL/Attica publishing» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (έργο) με τίτλο «Ενέργειες που 
αφορούν απολύσεις σε επιχειρήσεις στον κλάδο 58 της NACE Αναθ. 2 (Εκδοτικές δραστηριότητες) στην επιπέδου NUTS 2 Περιφέρεια 
Αττικής (EL30) που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, θεωρείται, σε σχέση με τον 
Ευρωπαϊκό Κανονισμό για την προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα 2016/679 ΕΕ (εφ’ εξής «ο Κανονισμός»), ως Εκτελών την 
Επεξεργασία. Σε σχέση με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, η ΕΥ ΕΔ ΕΣΠΑ ΑπΚο είναι Υπεύθυνος Επεξεργασίας.  

2) Εν όψει των ανωτέρω, ο Εκτελών την Επεξεργασία θα επεξεργασθεί δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, ωφελουμένων φυσικών 
προσώπων (εγγεγραμμένων ανέργων), για λογαριασμό του Υπεύθυνου Επεξεργασίας, ο οποίος θα του τα διαβιβάσει, προκειμένου να 
υλοποιηθεί ο σκοπός της επεξεργασίας της πράξης. Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας θα ορίσει το σκοπό της επεξεργασίας, σύμφωνα με τους 
σκοπούς και τη νόμιμη βάση επεξεργασίας της παρούσας.  

3) Ο Εκτελών την Επεξεργασία εγγυάται ότι διαθέτει όλα τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την εφαρμογή του Κανονισμού για 
όλα τα είδη προσωπικών δεδομένων και όλες τις κατηγορίες υποκειμένων δεδομένων, καθώς και όλους τους τρόπους της Επεξεργασίας 
(ενδεικτικά: συλλογή, αποθήκευση, διόρθωση, διαγραφή, αναζήτηση, διαβίβαση κλπ.)  

4) Ο Εκτελών την Επεξεργασία εγγυάται ότι έχει συμμορφωθεί με τον Κανονισμό και ότι σε ενδεχόμενο έλεγχο από την Εποπτική Αρχή είναι 
σε θέση να επιδείξει τη σχετική συμμόρφωση του.  

5) Ο Εκτελών την Επεξεργασία εγγυάται ότι θα εφαρμόσει όλα τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας, όσον αφορά 
προσωπικά δεδομένα που θα συλλέξει από τους ωφελούμενους ή τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας, προ της έναρξης υλοποίησης της πράξης.  

6) Ο Εκτελών την Επεξεργασία εγγυάται ότι το προσωπικό του, μόνιμα ή προσωρινά απασχολούμενο, έχει ενημερωθεί σχετικά με την 
Επεξεργασία και θα ορίσει το κατάλληλο προσωπικό το οποίο θα είναι υπεύθυνο για την Επεξεργασία. Εν όψει της ανάληψης 
καθηκόντων, και θα φροντίσει για την εκπαίδευση του υπεύθυνου προσωπικού. 

7) Ο Εκτελών την Επεξεργασία θέτει στη διάθεση των ωφελουμένων όλα τα δικαιώματα τους, που απορρέουν από το Άρθρο 13 του 
Κανονισμού, ήτοι το δικαίωμα πρόσβασης, το δικαίωμα διόρθωσης, το δικαίωμα διαγραφής, το δικαίωμα στη φορητότητα των 
προσωπικών τους δεδομένων.  

             Ημερομηνία                                                                  Υπογραφή    

 

ΕΝΤΥΠΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
EGF/2018/003 EL/Attica publishing 

ΚΑΥΑΣ : …………………………………………………………………………..…………………… 


