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Επάγγελμα: ………………………………………………………………………..
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Αριθμός προηγούμενης άδειας κατηγορίας Γ΄ Χωρίς τη χρήση σκάφους (αν υπάρχει) : ……………………………..
∆ΗΛΩΣΗ
Ενημέρωση που γίνεται με βάση το Κεφάλαιο ΙΙΙ του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων
έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των
δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία
∆εδομένων)
ΠΡΟΣΟΧΗ - ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ
Χρήση και φύλαξη προσωπικών δεδομένων
Με βάση τη κείμενη νομοθεσία N.125 ( I ) / 2018, για σκοπούς αξιολόγησης της αίτησης σας, συλλέγουμε μόνο βασικά προσωπικά
δεδομένα σχετικά με εσάς, τα οποία περιλαμβάνουν και ευαίσθητες πληροφορίες, όπως ονοματεπώνυμο, ταυτότητα, αρ. κοινωνικών
ασφαλίσεων, τηλέφωνο, προσωπική κατάσταση, ασφαλιστική και οικονομική κατάσταση. Με την υποβολή της αίτησης αποδέχεστε
την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για σκοπούς αξιολόγησης της αίτησης σας.
Για σκοπούς αξιολόγησης της αίτησης σας το ΤΑΘΕ θα πρέπει να επεξεργαστεί και να επαληθεύσει τα προσωπικά δεδομένα που θα
υποβάλετε. Με την υποβολή οποιασδήποτε αίτησης ή εγγραφής σας σε υπηρεσίες που παρέχει το ΤΑΘΕ, τα προσωπικά δεδομένα
που έχετε υποβάλει θα χρησιμοποιηθούν από το ΤΑΘΕ για τον σκοπό της εξυπηρέτησής σας και παροχής των υπηρεσιών που έχετε
ζητήσει, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και την προκήρυξη υποβολής αιτήσεων. Επίσης, τα στοιχεία που θα δώσετε δύναται να
επαληθευθούν ζητώντας στοιχεία και από άλλες υπηρεσίες της Κ∆. Τα προσωπικά σας δεδομένα θα χρησιμοποιηθούν μόνο για
σκοπούς αξιολόγησης της αίτησης σας και για επικοινωνία μαζί σας.
Σε περίπτωση που εξασφαλίσετε άδεια αλιείας τα προσωπικά σας δεδομένα θα χρησιμοποιηθούν για επικοινωνία μαζί σας και για
σκοπούς εφαρμογής της νομοθεσίας που διέπει την αλιεία.
Έχετε το δικαίωμα πρόσβασης και διόρθωσης στις πληροφορίες που τηρούνται σχετικά με εσάς, υποβάλλοντας σχετικό γραπτό
αίτημα. Αν έχει περιέλθει εις γνώση σας ότι οι πληροφορίες που τηρούμε για εσάς είναι λανθασμένες ή ανακριβείς, έχετε το δικαίωμα
να ζητήσετε τη διόρθωσή τους και θα καταβληθεί προσπάθεια να σας απαντήσουμε γραπτώς μέσα σε τέσσερις εβδομάδες.
Έχω ενημερωθεί για την επεξεργασία και χρήση των προσωπικών μου δεδομένων και με την υποβολή της αίτησής μου αποδέχομαι
την επεξεργασία των προσωπικών μου δεδομένων για τον πιο πάνω σκοπό.
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