ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΕΙΜΕΝΑ
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Ενδεικτικό Κείμενο Πληροφόρησης για την επεξεργασία δεδομένων
Ο Δήμος Καλυμνίων, με έδρα την Ενορία Χριστού, Κάλυμνος, Τ.Κ. 85200, τηλ. 22433 60153,
email mok@kalymnos.gr, σέβεται την σπουδαιότητα της προστασίας των δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα των φυσικών προσώπων και της σύννομης και ορθής επεξεργασίας τους.
Προσηλωμένος στο σκοπό της κατοχύρωσης της προστασίας των δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα των φυσικών προσώπων, συμμορφώνεται με τις βασικές αρχές επεξεργασίας
προσωπικών δεδομένων, λαμβάνοντας υπόψη τα δικαιώματα των φυσικών προσώπων και
διασφαλίζει ότι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία βρίσκονται στην κατοχή του
συλλέγονται νομίμως για καθορισμένους σκοπούς.
Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται από το Δήμο Καλυμνίων χρησιμοποιούνται
για:
- Την εξυπηρέτηση των σκοπών των συναλλαγών μεταξύ Δήμου και φυσικών προσώπων
(εργαζομένων, πολιτών, προμηθευτών και πάσης φύσεως συναλλασσόμενων)
- Τη συμμόρφωση με έννομη υποχρέωση, όπως αυτή απορρέει από την κείμενη νομοθεσία, στο
πλαίσιο των δραστηριοτήτων του Δήμου
- Τη διασφάλιση έννομου συμφέροντος του Δήμου, στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του και
των συναλλαγών με πάσης φύσεως ενδιαφερόμενα τρίτα μέρη/ φυσικά πρόσωπα
- Τη διασφάλιση δημοσίου συμφέροντος ή και την άσκηση δημόσιας εξουσίας στο πλαίσιο των
δραστηριοτήτων του Δήμου
Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα υφίστανται επεξεργασία από το Δήμο, μόνο για τους
σκοπούς, για τους οποίους έχουν συλλεχθεί ή και για νομικούς και κανονιστικούς λόγους, ενώ δεν
υποβάλλονται σε περαιτέρω επεξεργασία πέραν του ορισμένου σκοπού. Ενημερώνουμε πως για τη
χρήση των εν λόγω προσωπικών δεδομένων από το Δήμο Καλυμνίων αποδέκτες είναι μόνο το
απολύτως απαραίτητο προσωπικό αυτού. Τα προσωπικά σας δεδομένα αποτελούν αντικείμενο
επεξεργασίας μόνο εντός Ελλάδας και ως εκ τούτου δεν διαβιβάζονται σε χώρες εκτός ΕΟΧ. Τα
προσωπικά σας δεδομένα δεν διαγράφονται, ωστόσο διατηρείτε το δικαίωμα να μας υποβάλετε
αίτημα:
- Πρόσβασης στα δεδομένα σας
-

Διόρθωσης ή Διαγραφής, εφόσον δεν συντρέχουν απαιτήσεις διατήρησης βάσει νόμου, των
δεδομένων σας

-

Φορητότητας των δεδομένων σας
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-

Περιορισμού της επεξεργασίας

-

Εναντίωσης στην επεξεργασία, η οποία μπορεί να έχει τη μορφή Ανάκλησης της συγκατάθεσης
σας στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Η Ανάκληση αυτή δε θίγει την
επεξεργασία που βασίστηκε στην συγκατάθεση πριν την ανάκληση της.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση mok@kalymnos.gr καθώς και να
υποβάλλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (www.dpa.gr) σε
περίπτωση που θεωρήσετε ότι η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων παραβιάζει το
ισχύον δίκαιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.
Εάν επιθυμείτε να επικοινωνήσετε για κάθε ζήτημα σχετικό με την επεξεργασία των προσωπικών
σας δεδομένων και την άσκηση των δικαιωμάτων σας, μπορείτε να απευθύνεστε στο τηλέφωνο
2243360153 ή στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου programmatismos@kalymnos.gr
 Δηλώνω ότι έλαβα γνώση των ανωτέρω.
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Παρατίθεται πίνακας με τα στοιχεία που συλλέγονται και τον σκοπό της ενέργειας αυτής.
ΣΚΟΠΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΤΩΝ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΑ ΤΩΝ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Απόδοση επιδομάτων

Μόνιμοι Κάτοικοι Καλύμνου

Αστική Κατάσταση

Δημότες Καλύμνου

Εξυπηρέτηση Πολίτη

Φυσικά Πρόσωπα

Εργασία / Μητρώο

Εργαζόμενοι Δήμου Καλυμνίων

Εργασία / Μητρώο

Κάτοικοι Καλύμνου

ΦΥΣΗ ΤΩΝ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΑΦΜ - ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΜΚΑ - ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ - ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ
ΑΜΚΑ - ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ - ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΑΦΜ - ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΜΚΑ - ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ - ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΑΦΜ - ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΜΚΑ - ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΑΦΜ - ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΜΚΑ - ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ - ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ - ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Μητρώο

Φυσικά Πρόσωπα

ΑΦΜ - ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ - ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ -ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Εργασία / Μητρώο

Εργαζόμενοι Δήμου Καλυμνίων

ΑΦΜ - ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Νομικές Υποχρεώσεις Φυσικών
Προσώπων

Φυσικά Πρόσωπα

ΑΦΜ - ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ - ΑΦΜ

Νομικές Υποχρεώσεις Φυσικών
Προσώπων Ιδιοκτητών Ακινήτων

Φυσικά Πρόσωπα με ιδιοκτησία
στον Δήμο Καλυμνίων

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ- ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΑΦΜ

Νομικές Υποχρεώσεις Φυσικών
Προσώπων Ενοικιαστών
Ακινήτων

Φυσικά Πρόσωπα με ενοικίαση
στον Δήμο Καλυμνίων

ΑΦΜ - ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ - ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Οικοδομική Δραστηριότητα

Φυσικά Πρόσωπα με ιδιοκτησία
στον Δήμο Καλυμνίων

ΑΦΜ - ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ - ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Επικοινωνία με πολίτες

Φυσικά Πρόσωπα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
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Ενδεικτικό κείμενο συγκατάθεσης σε ηλεκτρονική
προσωπικών δεδομένων, για την αποστολή ενημερώσεων

φόρμα,

στην

επεξεργασία

Ο Δήμος Καλυμνίων, με έδρα την Ενορία Χριστού, Κάλυμνος, Τ.Κ. 85200, τηλ. 22433 60121,
email mok@kalymnos.gr, λειτουργώντας ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας, συλλέγει, αποθηκεύει,
χρησιμοποιεί και επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα που παρέχετε για να λαμβάνετε
ενημερώσεις για τις δράσεις του, όπως π.χ. ενημέρωση για την απόδοση επιδομάτων, θέσεις
εργασίας, διεξαγωγή διαδικασιών για την προμήθεια ειδών και υπηρεσιών, την εξυπηρέτηση των
δημοτών και λοιπών πολιτών που εμπλέκονται με τις διαδικασίες του Δήμου, κ.λπ., κατόπιν
συγκατάθεσης σας.
Συγκεκριμένα, για να λαμβάνετε ενημερώσεις θα πρέπει να γνωστοποιήσετε στο Γραφείο
..............., μέσω υποβολής σχετικού έγγραφου αιτήματος ή και μέσω αποστολής email στην
ηλεκτρονική διεύθυνση ………………………………, τα εξής στοιχεία:
- Ονοματεπώνυμο
- Τηλέφωνο επικοινωνίας
- Διεύθυνση κατοικίας
- Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεση σας οποτεδήποτε το επιθυμείτε, με την ίδια διαδικασία,
ήτοι μέσω υποβολής έγγραφου αιτήματος ή και αποστέλλοντας email στη διεύθυνση ………………
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και
την άσκηση των δικαιωμάτων σας διαβάστε την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του
Δήμου Καλυμνίων.
 Συναινώ στη χρήση των στοιχείων μου για την αποστολή ενημερώσεων
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