
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ  

 

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3) , που προβλέπονται από τις  

διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: Με δεδομένο ότι  

όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με  

έγγραφη υπεύθυνη δήλωσή του αρ. 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών,  

καθώς κι επίσης, εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτό  

του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον,  

τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών, δηλώνω ότι όλα τα στοιχεία της αίτησής μου είναι  

ακριβή και αληθή για συμμετοχή στην «Πράξη Αγάπης», όπως αυτά αναφέρονται στην  

πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και αναγράφονται στην παρούσα αίτηση. Σε  

περίπτωση ανακρίβειας γνωρίζω ότι έχω τις συνέπειες που προβλέπονται από τις διατάξεις  

του Ν. 1599/1986. 

Επίσης, δηλώνω προσωπικά, υπεύθυνα, ελεύθερα και ρητά, ως υποκείμενο των  

δεδομένων, ότι εφεξής παρέχω τη συγκατάθεσή μου στη συλλογή και επεξεργασία των  

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που έχω αυτοβούλως γνωστοποιήσει στην αστική  

εταιρία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «Πράξη Αγάπης», που εδρεύει στη  

Θεσσαλονίκη επί της οδού Δορυλαίου αρ. 66 και που νόμιμα εκπροσωπείται από τον  

Διαχειριστή αυτής, με Α.Φ.Μ. 997288917 ΔΟΥ Δ’ Θεσσαλονίκης. 

Αναλυτικά τα εν λόγω δεδομένα έχουν συμπληρωθεί από εμένα στην αίτηση – υπεύθυνη  

δήλωση που φέρει τον χαρακτηριστικό τίτλο «ΦΟΡΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ» και  

απαρτίζονται από στοιχεία ατομικά, επικοινωνίας, οικογενειακής κατάστασης,  

επαγγελματικής κατάστασης, επαγγελματικής κατάστασης συζύγου, επιπέδου  

εκπαίδευσης, οικονομικής κατάστασης – εισοδήματος, επιδομάτων – βοηθημάτων, ψυχικής  

κατάστασης και σωματικής υγείας. 

Τα προαναφερθέντα στοιχεία προορίζονται να διατηρούνται στο αρχείο της παραπάνω  

αστικής με κερδοσκοπικής εταιρείας και να χρησιμοποιούνται για αξιολόγηση βάσει  

απαραίτητων κριτηρίων με σκοπό την κατάφαση ότι ο εκάστοτε αιτών δύναται να 
συμμετάσχει ως εθελοντής στις δράσεις της ΑΜΚΕ,  , από την ανωτέρω  

ΑΜΚΕ η οποία υπέχει θέση αποκλειστικά υπεύθυνης επεξεργασίας αυτών. Η παροχή των  

προσωπικών αυτών δεδομένων είναι απαραίτητη για τη δράση και το έργο της εταιρίας και  

αν δεν παρασχεθούν, αυτό δεν θα είναι εφικτό. Περαιτέρω διαβίβαση των προσωπικών  

αυτών δεδομένων δε θα λαμβάνει χώρα και δε θα είναι επιτρεπτή η πρόσβαση σε αυτά  



από οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο πέραν της υπεύθυνης επεξεργασίας. 

Το χρονικό διάστημα τήρησης των προσωπικών δεδομένων ισχύει τόσο για τα απλά, όσο  

και για τα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα. Ταυτόχρονα το υποκείμενο των δεδομένων  

διατηρεί δικαίωμα υποβολής αιτήματος στην υπεύθυνη επεξεργασίας ΑΜΚΕ για πρόσβαση  

– ενημέρωση, διόρθωση, περιορισμό επεξεργασίας των δεδομένων που το αφορούν,  

εναντίωση στην επεξεργασία, καθώς και για τη διαγραφή και τη φορητότητα, πάντα υπό  

τους όρους και τις προϋποθέσεις της κείμενης νομοθεσίας.  

Τα δικαιώματα αυτά ασκούνται είτε με αποστολή επιστολής στην υπεύθυνη επεξεργασίας,  

είτε με αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση  

praxiagapisorg@gmail.com ή info@praxiagapis.gr. 

 Η υπεύθυνη επεξεργασίας παρέχει στο υποκείμενο των  

δεδομένων πληροφορίες για την ενέργεια που πραγματοποιείται κατόπιν αιτήματος,  

δυνάμει των άρθρων 15 έως 22 ΓενΚαν, χωρίς καθυστέρηση και σε κάθε περίπτωση εντός  

μηνός από την παραλαβή του αιτήματος. Η εν λόγω προθεσμία δύναται να παραταθεί  

ακόμη κατά δύο ακόμη μήνες, εφόσον απαιτείται, λαμβανομένων υπόψιν της  

πολυπλοκότητας του αιτήματος και του αριθμού των αιτημάτων (άρθρο 12 παρ. 3-4  

ΓενΚαν). Επίσης για τυχόν καταγγελία το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να  

απευθυνθεί εγγράφως στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα  

(Διεύθυνση: Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 11523, Αθήνα), είτε με ηλεκτρονικό μήνυμα (www.dpa.gr).  

Ανά πάσα στιγμή κατέχει το δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης – συναίνεσής του,  

χωρίς να θιχθεί η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση προ της  

ανακλήσεώς του ( Άρθρο 7.3 ΓενΚαν). Συναινώ με την -μέσω ταχυδρομείου, email, κινητού,  

sms- πιθανή ενημέρωσή μου από την με το παρόν υπεύθυνη επεξεργασίας σχετικά με τις  

δραστηριότητές της. 

*Για τα παιδιά κάτω των 16 ετών, είναι απαραίτητο το δικαιολογητικό της υποχρέωσης 
κατάθεσης των υπεύθυνων δηλώσεων και από τους δυο γονείς ή τους νομίμως ασκούντες 
τη γονική μέριμνα για τη δημοσίευση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας του φορέα οφείλει να καταβάλει κάθε εύλογη προσπάθεια για την 
εξακρίβωση της ηλικίας και την επαλήθευση της ταυτότητας αυτού που δίνει τη 
συγκατάθεση στην περίπτωση που πρόκειται και παιδί κάτω των 16 ετών.   

Για τα παιδιά άνω των 16 ετών, είναι απαραίτητο το δικαιολογητικό της συγκατάθεσής τους 
για οποιαδήποτε δημοσίευση των προσωπικών τους δεδομένων. Ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας του φορέα οφείλει να εξασφαλίζει ότι το παιδί έχει ενημερωθεί και 
κατανοήσει σε τι συναινεί, αλλιώς η συγκατάθεση είναι άκυρη, καθώς η υποχρέωση για 
σαφή ενημέρωση δεν έχει τηρηθεί.  
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INFORMATION ON THE PUBLICATION AND PROCESSING OF PERSONAL DATA  

 

Being solely responsible and fully aware of the sanctions (3) set in  

the provisions of paragraph 6 of Article 22 of Law 1599/1986, I declare that all the personal  

information that I stated on this application to the company by the mane "Act of Kindness",  

are accurate and true. (3) Whoever knowingly states false facts or denies or conceals true  

facts in a written solemn declaration of Article 8 shall be punished by imprisonment of at  

least three months. If the person responsible for these acts intended to obtain pecuniary  

advantage by harming a third party or intended to harm a third party, shall be punished by  

imprisonment of up to 10 years. In case of inaccuracy, I am fully aware of the sanctions set in  

the provisions of Law 1599/1986. 

Furthermore, I solemnly, freely and explicitly declare that from now on I provide my  

consent to the civil non-profit company, by the name of "Act of Kindness" and their  

administrators, so that they can gather and process the personal data that I have willingly  

provided. The company’s headquarters are located in Thessaloniki, on 66 Dorulaiou Street, 

with VAT identification number: 997288917. The company pertains to the fourth Public  

Financial Bureau of Thessaloniki.  

More specifically, the data in question have been provided by myself when filling out the  

"volunteer application form", and they include my personal information, my contact  

information, my family status, my occupational status, my financial status, my spouse’s  

occupational status, my educational status, my health status and/or any government  

benefits I might be receiving. The information above, are meant to be held at the records of  

the above civil non-profit company and to be used and evaluated based on specific criteria,  

in case the applicant requires financial or otherwise support by the company in question.  

Providing the above personal data is imperative for the company’s function. 

The retention period of personal data applies to both simple and sensitive personal data. If  

this data is not presented, the company will not be able to offer its support. No third party  

will have access to the applicant’s personal data, except the processing manager.  

Furthermore, the applicant has the right to submit a request to the processing manager,  

regarding the access, update, revision, limited process, as well as deletion of the data in  

question, always abided by the terms and conditions of the legislation in effect. The  

applicant can submit their request, by sending a letter to the processing manager or by  



sending an e-mail at praxiagapisorg@gmail.com. The processing manager will provide  

information to the applicant, regarding the actions taken upon their request, according to  

the Articles 15-22 of the General Data Protection Regulation, without any delay, and in any  

case, within one month after the submission of the request. The above deadline may be  

extended for two more months, if necessary, taking into consideration the complexity of the 

request and the number of the requests (Article 12, paragraph 3-4 of the GDPR).  

Furthermore, if the applicant wishes to file a complaint, he/she can appeal to the Hellenic  

Data Protection Authority, either by sending a letter (1-3 Kifisias Street, Athens. Zip code:  

11523), or by sending an e-mail (www.dpa.gr). At any given moment the applicant has the  

right to revoke his/her consent, without jeopardizing the legitimacy of the processing that  

was based on the consent before revoking it (Article 7, paragraph 3 of the GDPR). I consent  

to any notification by the processing manager regarding his/her actions, via email, phone  

call or text message 

 

*For children under the age of 16, the supporting document of the obligation to submit the 
solemn declarations by both parents or the legally exercising parental responsibility for the 
publication of personal data is necessary. The controller of the operator shall make all 
reasonable efforts to establish the age and verify the identity of the person giving consent in 
the case of a child under 16 years of age.   

For children over the age of 16, the supporting document of their consent is required for any 
publication of their personal data. The controller of the institution must ensure that the 
child has been informed and understands what he/she consents to, otherwise the consent is 
invalid, as the obligation to provide clear information has not been met.  

 


