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Επιθυμώ την εγγραφή μου ως μέλος στην Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Ν. Κιλκίς. 
Διάβασα το καταστατικό και συμφωνώ. 
Ενημερώθηκα και κατανόησα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από τον 
Ευρωπαϊκό Κανονισμό για τα προσωπικά δεδομένα ( GDPR) 2016/679 από το επισυναπτόμενο 
έγγραφο που μου δόθηκε. 
Επίσης συμφωνώ όπως η μηνιαία συνδρομή παρακρατείται από τη διαχείριση χρηματικού. 
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ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 
 
 
Η Ένωση Αστυνομικών Υπάλληλων Ν. Κιλκίς ενημερώνει τα υποκείμενα των δεδομένων, τα φυσικά 
πρόσωπα , ως υπεύθυνος επεξεργασίας, κατά το νόμο (Γενικός Κανονισμός ΕΕ 2016/679) με έδρα 
το Κιλκίς (οδός Ανθ/μου ΚΑΜΠΟΥΡΟΓΛΟΥ Γεωργ. 3, Τ.Κ. 61100 τηλ. 2341027418) ότι συλλέγει και 
επεξεργάζεται τα ως άνω δεδομένα, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για την εγγραφή στο μητρώο 
μελών καθώς και για την επίτευξη των σκοπών του καταστατικού της και δεν πρόκειται να 
διαβιβαστούν σε τρίτους. Επίσης, τα στοιχεία επικοινωνίας χρησιμοποιούνται για την επικοινωνία της 
Ένωση Αστυνομικών Υπάλληλων Ν. Κιλκίς με τα μέλη του μέσω e-mail ή SMS. Τα εν λόγω δεδομένα 
διατηρούνται για όσο διάστημα παραμένει ενεργή η εγγραφή του μέλους στο μητρώο, λαμβάνονται δε 
τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα προστασίας τους, σύμφωνα με το νόμο. Η παροχή των 
εν λόγω δεδομένων είναι απαραίτητη για την εγγραφή του κάθε μέλους και αν δεν τα παρέχει το 
υποκείμενο των δεδομένων, αυτή δεν θα πραγματοποιηθεί.  
Σε κάθε περίπτωση τα μέλη μας έχουν όλα τα προβλεπόμενα εκ του Γενικού Κανονισμού Προστασίας 
Προσωπικών Δεδομένων με αριθ. ΕΕ/679/2016 δικαιώματα, όπως πρόσβασης και ενημέρωσης, 
διόρθωσης εσφαλμένων ή συμπλήρωσης ελλιπών δεδομένων, διαγραφής των δεδομένων με την 
επιφύλαξη ύπαρξης νομίμων λόγων για τη διατήρησή τους, περιορισμού της επεξεργασίας, 
εναντίωσης, φορητότητας, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζονται ειδικότερα στον ως άνω Κανονισμό. 
Τα δικαιώματα αυτά ασκούνται είτε με την αποστολή επιστολής στην ως άνω διεύθυνση, είτε με 
ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση ηλ. ταχυδρομείου: easynkilkis@gmail.com 
Για κάθε τυχόν παράπονο ή καταγγελία μπορείτε να απευθύνεστε στην αρμόδια Αρχή Προστασίας 
Προσωπικών Δεδομένων. 
 
 

Ημερομηνία Υπογραφή 
  

 
 
 

Δεν επιθυμώ να λαμβάνω ενημερώσεις μέσω email � 

Δεν επιθυμώ να λαμβάνω ενημερώσεις μέσω SMS �  

 
 


