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ΑΙΣΘΘ ΓΙΑ ΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΦΕΣ ΕΠΙΠΕΔΟΤ 1 
 

Προσ Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΕΕΑ) 
 

Παρακαλϊ να ςυμπεριλάβετε ςτο ςεμινάριο «Βαςικζσ Αρχζσ Τγιεινισ και Αςφάλειασ Σροφίμων» επίπεδο 
1 διάρκειασ 10 ωρϊν, τα άτομα που περιλαμβάνονται ςτον επιςυναπτόμενο πίνακα (ςελίδα 2).  
Δθλϊνω ότι αποδζχομαι τθσ όρουσ και τθσ προχποκζςεισ  που ζχετε κζςει και τθσ κατακζτω αντίγραφο 
γραμματίου είςπραξθσ τθσ τραπζηθσ, όπου απεικονίηεται το αντίτιμο του καταβλθκζντοσ ποςοφ για κάκε 
ςυμμετζχοντα. 
 

Φορέα υλοποίηςησ: 

Επωνυμία επιχείρθςθσ *  
 

Νομικι μορφι *  

Α.Φ.Μ. *  

Δ.Ο.Τ. *  

Πόλθ / Κοινότθτα *  

Οδόσ *  

Αρικμόσ*   

Σαχ. Κϊδικασ *  

Σθλζφωνο *  

Email *  

Ονοματεπϊνυμο υπευκφνου 
τθσ επιχείρθςθσ * 

 

Κινθτό υπευκφνου τθσ 
επιχείρθςθσ * 

 

Δραςτθριότθτα επιχείρθςθσ *  

Αρικμόσ Μθτρϊου 
επιχείρθςθσ ςτο ΕΕΑ * 

 

Αρικμόσ ΓΕΜΗ επιχείρθςθσ *  

 
 

Όλα τα πεδία με * είναι υποχρεωτικά 
 
 
 

Ο/Θ  αιτών/ουςα   ΦΡΑΓΙΔΑ     ΘΜΕΡΟΜΘΝΙΑ 
 
 
 
 
________________          ________________    ________________ 
 
 

 



 

 

Α/Α Ονοματεπϊνυμο * Φφλο 
Α/Γ * 

ΑΦΜ * Κινθτό 
Σθλζφωνο * 

ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ι 
ΔΙΑΒΑΣΗΡΙΟ * 

Email ΕΚΠΑΙΔΕΤΟΜΕΝΟΤ* ΦΤΙΚΗ 
ΠΑΡΟΤΙΑ Θ 

ONLINE ZOOM 
Φ/Ο* 
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*(θμαντικι ςθμείωςθ):  Σο προςωπικό email του εκπαιδευόμενου είναι απαραίτθτο για τθν παρακολοφκθςθ του ςεμιναρίου με τθν χριςθ τθσ πλατφόρμασ ΖΟΟΜ (αν 
επιλζξουν εκπαίδευςθ από απόςταςθ ONLINE). υμμετοχι με το ίδιο email περιςςότερων του ενόσ εκπαιδευομζνων δεν είναι δυνατή. Για τθν παρακολοφκθςθ του 
ςεμιναρίου ONLINE είναι απαραίτθτθ θ χριςθ εξοπλιςμοφ (υπολογιςτι, tablet ι κινθτοφ τθλεφϊνου) με κάμερα. 
*τθν περίπτωςθ που επικυμείτε οι εργαηόμενοι τθσ επιχείρθςθσ (εκπαιδευόμενοι) να παρακολουκιςουν το ςεμινάριο ςε διαφορετικά τμιματα, ςθμειϊςτε παρακάτω 
τα ονόματα ανά τμιμα που επικυμείτε.  
Όλα τα πεδία με * είναι υποχρεωτικά  

 Ονοματεπϊνυμο ΣΜΗΜΑ 
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Σο «Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών» («ΕΕΑ») είναι πλήρωσ εναρμονιςμζνo με την εθνική και ενωςιακή νομοθεςία περί προςωπικών δεδομζνων και ςυγκεκριμζνα το Γενικό Κανονιςμό 
Προςταςίασ Δεδομζνων 2016/679 (ΕΕ), τον εθνικό νόμο 4624/2019, καθώσ και τισ Αποφάςεισ, Οδηγίεσ και Γνωμοδοτήςεισ τησ Αρχήσ Προςταςίασ Δεδομζνων Προςωπικοφ Χαρακτήρα 
(ΑΠΔΠΧ) και λαμβάνει τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μζτρα για την αςφαλή επεξεργαςία των προςωπικών δεδομζνων και διαςφάλιςη τησ εμπιςτευτικότητάσ τουσ. Ο 
εκπαιδευόμενοσ ενημερώνεται για τη ςυλλογή και επεξεργαςία των δεδομζνων του με την «ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΙΑ ΣΑ ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΣΑΡΣΙΖΟΜΕΝΟΤ».. 
 
Τπογράφοντασ το παρόν δηλώνω υπεφθυνα ότι 
1. Ζχω διαβάςει και αποδζχομαι την «ΕΝΘΜΕΡΩΘ ΓΙΑ ΣΑ ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΣΑΡΣΙΗΟΜΕΝΟΤ» για τη ςυλλογή και επεξεργαςία δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτήρα 
που με αφοροφν από το ΕΕΑ. 
2. Σα ανωτζρω ςτοιχεία είναι αληθή και ακριβή. 
 
Θμερομηνία υμπλήρωςησ – Δήλωςησ τοιχείων:  ……/……./…….. 
Όνομα και Τπογραφή Τπεφθυνου τησ επιχείρηςησ



 

 

ΕΝΘΜΕΡΩΘ ΓΙΑ ΣΑ ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΣΑΡΣΙΗΟΜΕΝΟΤ:  
Σο «Επαγγελματικό Επιμελθτιριο Ακθνϊν» («ΕΕΑ») εγγυάται τθν προςταςία και τον ςεβαςμό τθσ ιδιωτικότθτάσ ςασ, κακϊσ και τθν 

προςταςία των προςωπικϊν ςασ δεδομζνων. ε κάκε περίπτωςθ, το ΕΕΑ ςυμμορφϊνεται με τισ απαιτιςεισ τθσ εκνικισ και ενωςιακισ 

νομοκεςίασ για τθν προςταςία προςωπικϊν δεδομζνων, ειδικότερα του του Ευρωπαϊκοφ Κανονιςμοφ για τθν προςταςία των φυςικϊν 

προςϊπων ζναντι τθσ επεξεργαςίασ των δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα (ΓΚΠΔ) και τθν Ελλθνικι Νομοκεςία (Ν.4624/2019, όπωσ 

ιςχφει). 

Tο ΕΕΑ εδρεφει επί τθσ οδοφ Πανεπιςτθμίου 44 & Χαρ. Σρικοφπθ 106 79 Ακινα, με email επικοινωνίασ eea@eea.gr. 

Δεδομζνα που ςυλλζγουμε: Όταν ςυμπλθρϊνετε και μασ υποβάλλετε τθν αίτθςθ ςυμμετοχισ ςτο ςεμινάριο «Βαςικζσ Αρχζσ Τγιεινισ 

και Αςφάλειασ Σροφίμων», ςυλλζγουμε και επεξεργαηόμαςτε προςωπικζσ πλθροφορίεσ που είναι απαραίτθτεσ για τθν 

ταυτοπροςωπία ςασ κακϊσ και τθν ταυτοπροςωπία των εκπαιδευομζνων (λ.χ. όνομα, επϊνυμο, ΑΦΜ, ΑΔΣ) κακϊσ και ςτοιχεία 

επικοινωνίασ ςασ και των εκπαιδευομζνων (λ.χ. κινθτό και e-mail). Επιπροςκζτωσ, κατά τθν πραγματοποίθςθ τθλεκπαίδευςθσ μζςω 

πλατφόρμασ, ςυλλζγονται θ διεφκυνςθ IP ςασ κακϊσ και ενδεχομζνωσ ςτοιχεία ιχου και εικόνασ, τθν πραγματοποίθςθ των εν λόγω 

ειςθγιςεων και εκπαιδεφςεων 

Πώσ χρηςιμοποιοφμε τα δεδομζνα ςασ: Σα ςτοιχεία που μασ χορθγείτε με το παρόν ζντυπο τα χρθςιμοποιοφμε μόνο για ςκοποφσ 

που εξυπθρετοφν τθν διεξαγωγι του ςεμιναρίου και ςε καμία περίπτωςθ για εμπορικοφσ, διαφθμιςτικοφσ και ςυναφείσ ςκοποφσ. 

Νομικι βάςθ τθσ επεξεργαςίασ είναι θ εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. 

Χρόνοσ διατήρηςησ δεδομζνων: Διατθροφμε τα προςωπικά ςασ δεδομζνα ςτα αρχεία μασ μόνο για το χρονικό διάςτθμα τθσ 

εκπαίδευςισ ςασ. Μετά τθν απόκτθςθ τθσ πιςτοποίθςθσ ςασ, τα δεδομζνα ςασ διαγράφονται από τα αρχεία μασ, εκτόσ εάν 

προβλζπεται ι επιτρζπεται από τθν ιςχφουςα νομοκεςία διαφορετικι περίοδοσ διατιρθςθσ. 

Αποδζκτεσ των δεδομζνων: Αποδζκτθσ των δεδομζνων ςασ κα είναι ο Ενιαίοσ Φορζασ Ελζγχου Σροφίμων ο οποίοσ κα είναι αρμόδιοσ 

για τθν διεξαγωγι των εξετάςεων και τθν πιςτοποίθςθ των εκπαιδευομζνων. Επιπροςκζτωσ, αποδζκτθσ κα είναι θ θλεκτρονικι 

πλατφόρμα Zoom θ οποία κα χρθςιμοποιθκεί για τθν πραγματοποίθςθ του ςεμιναρίου. Δεν μοιραηόμαςτε περαιτζρω με τρίτουσ τα 

δεδομζνα που μασ αποςτζλλετε κατά τθ διαδικαςία επιλογισ ςασ, παρά μόνο όταν θ διαβίβαςθ είναι απαραίτθτθ για τθν επίτευξθ 

του ςκοποφ επεξεργαςίασ ι όταν είναι επιτακτικό βάςει νομικισ υποχρζωςθσ.  

Σα δικαιώματά ςασ:  

φμφωνα με τον ΓΚΠΔ, ζχετε δικαιϊματα: (α) πρόςβαςθσ και ενθμζρωςθσ, (β) διόρκωςθσ, (γ) διαγραφισ, (δ) περιοριςμοφ τθσ 

επεξεργαςίασ, (ε) φορθτότθτασ των δεδομζνων ςασ και (ςτ) εναντίωςθσ ςτθν επεξεργαςία των προςωπικϊν ςασ δεδομζνων, 

περιλαμβανομζνθσ τθσ εναντίωςθσ ςτθν αυτοματοποιθμζνθ λιψθ αποφάςεων και ςτθν κατάρτιςθ προφίλ, (η) το δικαίωμα να 

αποςφρετε οποτεδιποτε τθν ςυγκατάκεςι ςασ, χωρίσ να επθρεάηεται θ νομιμότθτα τθσ επεξεργαςίασ που προθγικθκε τθσ 

ανάκλθςθσ τθσ ςυγκατάκεςθσ. Για τθν άςκθςθ των ανωτζρω δικαιωμάτων, μπορείτε να απευκυνκείτε εγγράφωσ ςτο ΕΕΑ (e-mail: 

dpo@eea.gr). Σο ΕΕΑ κα καταβάλει κάκε προςπάκεια να απαντιςει εντόσ ενόσ (1) μθνόσ από τθν παραλαβι του αιτιματοσ και τθν 

ταυτοποίθςι ςασ. Η εν λόγω προκεςμία μπορεί να παρατακεί κατά δφο (2) ακόμθ μινεσ, εφόςον απαιτείται, αν το αίτθμα είναι 

πολφπλοκο ι υπάρχει μεγάλοσ αρικμόσ αιτθμάτων. ε κάκε περίπτωςθ κα ενθμερωκείτε εντόσ ενόσ μθνόσ από τθν παραλαβι του 

αιτιματοσ για τθν πορεία τθσ αίτθςθσ ςασ. 

ε περίπτωςθ που κεωρείτε ότι το ΕΕΑ δεν ζχει απαντιςει κατάλλθλα ςτο αίτθμά ςασ, μπορείτε να απευκυνκείτε ςτθν  Αρχι 

Προςταςίασ Δεδομζνων Προςωπικοφ Χαρακτιρα (www.dpa.gr). 

Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ ωσ προσ τθν επεξεργαςία των προςωπικϊν ςασ δεδομζνων και τα δικαιϊματά ςασ, παρακαλοφμε να 
διαβάςετε τθν Πολιτικι Απορριτου του «ΕΕΑ», διακζςιμθ ςτο https://eea.gr. Εναλλακτικά, μπορείτε να ςτείλετε τα ερωτιματά ςασ 
ςτον Τπεφκυνο Προςταςίασ Δεδομζνων του «ΕΕΑ» ςτο dpo@eea.gr 

https://eea.gr/

