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Ο/Η Νόμιμος/μη Εκπρόζωπος 

 
 

      Ο ΑΙΤΩΝ-Η ΑΙΤΟΥΣΑ  
 

  

 

Πξνο ηνλ Γήκν Σύξνπ Δξκνύπνιεο 
84100 Σύξνο 

Κύξηνη,  
 

Σαο θαηαζέηνπκε ζπλεκκέλα εηο ηξηπινύλ (3): 

   

1. θαηαζηαηηθό ηνπ Πξωηνδηθείνπ όηη έρεη 
εγγξαθεί (θαηαρωξεζεί ζην βηβιίν 
Σωκαηείωλ) θαη ηπρόλ ηξνπνπνηήζεηο απηνύ. 

2. λόκηκε εθινγή ηνπ Γηνηθεηηθνύ ζπκβνπιίνπ 

3. αίηεκα κε ηηο εθδειώζεηο ηηο νπνίεο αθνξά 
απηή ε επηρνξήγεζε ζπλνδεπόκελε κε 
αλαιπηηθό πξνϋπνινγηζκό εμόδωλ ηωλ 
εθδειώζεωλ απηώλ (ζπλεκκέλν ππόδεηγκα) 

4. Πξνππνινγηζκό 2023-Απνινγηζκό 2022 θαη 
εάλ έρεη ιάβεη επηρνξήγεζε ην πξνεγνύκελν 
έηνο απνινγηζκό δαπαλώλ ηεο 
επηρνξήγεζεο . 

5. νλνκαηεπώλπκν θαη ην ηειέθωλν 
επηθνηλωλίαο ηνπ λόκηκνπ εθπξνζώπνπ 

6. αξηζκόο Τξαπεδηθνύ Λνγαξηαζκνύ πνπ ηεξεί 
ζε νπνηαδήπνηε Τξάπεδα επ΄ νλόκαηη ηνπ ελ 
ιόγω Σωκαηείνπ ή Σπιιόγνπ 

7. Λίζηα εθδειώζεωλ ζαο γηα ην 2023  

8. Παξαζηαηηθά εμόδωλ εθδειώζεωλ 
επηρνξήγεζεο 2022 αλαξηεκέλα ζην 
Γηαύγεηα ζύκθωλα κε ην  άξζξν 10Β 
Ν.3861/2010, όπωο πξνζηέζεθε κε ην 
άξζξν 16 ηνπ Ν.4305/2014  

θαη παξαθαινύκε γηα ηελ νηθνλνκηθή ελίζρπζε ηνπ 
ζπιιόγνπ καο γηα ην 2023, ζύκθωλα κε ην 
ζπλεκκέλν αίηεκα γηα ηελ Οηθνλνκηθή Δλίζρπζε ηνπ 
Πνιηηηζηηθνύ Σπιιόγνπ καο γηα ηελ δηεμαγωγή 
πνιηηηζηηθώλ εθδειώζεωλ πνπ αλαθέξνληαη ζε 
απηό.

 

http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000005792_N0000008041_S0000089947
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000005792_N0000008041_S0000089947
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000005792_N0000008041_S0000089947
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000022420_N0000024256_S0000089840


 

ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ηωλ ΠΡΟΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

 (ζπλνδεύεη ην έληππν ηεο Αίηεζεο Επηρνξήγεζεο ηεο Μνλάδαο Φηιαξκνληθήο ηνπ Απηνηεινύο Σκήκαηνο 
Πνιηηηζκνύ θαη Σνπξηζκνύ ηνπ Δήκνπ ύξνπ Εξκνύπνιεο). 

 
Τν ΝΠΓΓ-ΟΤΑ Α' βαζκνύ κε ηελ επωλπκία «Δήκνο ύξνπ - Εξκνύπνιεο», πνπ εδξεύεη ζηελ Δξκνύπνιε Σύξνπ 
(Πιαηεία Μηανύιε, ΤΚ 841 00, Τειέθωλν: 2281361000), όπωο λόκηκα εθπξνζωπείηαη από ηνλ θ. Γήκαξρό ηνπ, 
ελεκεξώλεη κε ην παξόλ, θαη ζύκθωλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο πεξί πξνζηαζίαο δεδνκέλωλ 
πξνζωπηθνύ ραξαθηήξα (ΓΠΦ) θαη ηδηαηηέξωο ηνπ Καλνληζκνύ (ΔΔ) 2016/679 θαη ηνπ Ν.4624/2019, ππό ηελ ηδηόηεηά 
ηνπ ωο «Τπεύζπλνο Επεμεξγαζίαο» ην θπζηθό πξόζωπν πνπ ζπκπιεξώλεη θαη ππνγξάθεη ηελ ωο άλω Αίηεζε 
(εθεμήο θαινύκελν «Υπνθείκελν ηωλ Γεδνκέλωλ»-ΥηΓ), όηη ν ίδηνο ν ΟΤΑ θαη νη αξκόδηεο Υπεξεζίεο-Γηεπζύλζεηο-
Τκήκαηα απηνύ (όπωο θαη νη ππάιιεινί ηνπ, πνπ ελεξγνύλ ππό ηελ επνπηεία ηνπ, θαη’ εληνιή θαη γηα ινγαξηαζκό ηνπ θαη 
ζηα πιαίζην ηωλ αξκνδηνηήηωλ ηνπ), ζπιιέγεη, επεμεξγάδεηαη θαη ηεξεί ηα πξνζωπηθά δεδνκέλα πνπ αλαθέξνληαη 
ζην Έληππν ηεο Αίηεζεο , ηα νπνία απηνβνύιωο θαη γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ηωλ αηηεκάηωλ ηνπ ππνβάιιεη ν/ε αηηώλ/νύζα – 
«Υπνθείκελν ηωλ Γεδνκέλωλ». 
 

Δξαζηεξηόηεηα επεμεξγαζίαο ΔΠΥ 1. Σπιινγή 
2. Απνζήθεπζε  

Τπνθείκελα - Νόκηκνο Δθπξόζωπνο λνκηθνύ πξνζώπνπ 
- Μέιε Γ.Σ. λνκηθνύ πξνζώπνπ 

θνπόο επεμεξγαζίαο ΔΠΥ - Γηεθπεξαίωζε αηηήκαηνο ρνξήγεζεο επηρνξήγεζεο ζε 
πνιηηηζηηθό ζύιινγν 

Ννκηθή βάζε επεμεξγαζίαο ΔΠΥ Έλλνκε ππνρξέωζε Υπεύζπλνπ Δπεμεξγαζίαο (άξζξν 6 § 1γ’ 
ΓΚΠΓ – άξζξν 202 Ν.3463/2006, όπωο ηζρύεη) 

Υξόλνο δηαηήξεζεο ΔΠΥ Γηαηήξεζε ζην αξκόδην Τκήκα γηα απαξαίηεην ρξνληθό 
δηάζηεκα δηάξθεηαο γηα δηάζηεκα πνπ απαηηείηαη από ηελ 
νηθεία λνκνζεζία – Αζθαιήο αξρεηνζέηεζε θαη ζηε ζπλέρεηα, 
αζθαιήο θαηαζηξνθή ηωλ ΓΠΦ δπλάκεη λνκνζεηηθώλ 
δηαηάμεωλ (πρ. ΠΓ 480/1985) 

Δηθαηώκαηα ΤηΔ* - Πξόζβαζε (ΓΚΠΓ άξζξν 15) 
- Γηόξζωζε (ΓΚΠΓ άξζξν 16) 
- Πεξηνξηζκόο ηεο επεμεξγαζίαο (ΓΚΠΓ άξζξν 18) 
*ππό ηνπο όξνπο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο  

Σξόπνο άζθεζεο δηθαηωκάηωλ ΤηΔ - κε ζπκπιήξωζε αίηεζεο/θόξκαο πνπ ππάξρεη ζηηο 
Γ/λζεηο ηνπ Γήκνπ 

- κε επηζηνιή ζηε δηεύζπλζε «Γήκνο Σύξνπ Δξκνύπνιεο» 
(Πιαηεία Μηανύιε, ΤΚ 841 00, Τειέθωλν: 2281361000) 

- κε ειεθηξνληθό κήλπκα ζηε δηεύζπλζε πνπ ππάξρεη 
ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ 

Πεξαηηέξω Δηαβίβαζε – Ερεκύζεηα  Γηαβίβαζε κόλν ζηηο απνιύηωο απαξαίηεηεο ζπλεξγαδόκελεο 
Υπεξεζίεο ηνπ Γήκνπ.  

Δηθαίωκα θαηαγγειίαο ζηελ 
ΑΠΔΠΥ 

- κέζω ζπκπιήξωζεο ειεθηξνληθήο θόξκαο (όπωο 
πεξηγξάθεηαη ζην  
https://www.dpa.gr/el/polites/katagelia_stin_arxi) 

- ειεθηξνληθά κε απνζηνιή ζην email: complaints@dpa.gr 
- κε ηαρπδξνκηθή απνζηνιή ζηα γξαθεία ηεο Αξρήο: Αξρή 

Πξνζηαζίαο Γεδνκέλωλ Πξνζωπηθνύ Φαξαθηήξα, Λ. 
Κεθηζίαο 1-3, 115 23 Αζήλα. κε ειεθηξνληθό κήλπκα 
(www.dpa.gr) 

- κε απηνπξόζωπε ππνβνιή ζηα γξαθεία ηεο Αξρήο 
(1νο όξνθνο). Ώξεο θνηλνύ ζην γξαθείν πξωηνθόιινπ: 
09:00 – 13:00 

 

https://www.dpa.gr/el/polites/katagelia_stin_arxi
mailto:complaints@dpa.gr
about:blank#_blank

