ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Ο/Η
________________________________________________________________________________________µε
αρ.
Δελτίου
Ταυτότητας__________________________(ή αρ. Διαβατηρίου ____________________________, όταν δεν υπάρχει ταυτότητα χώρας
Ευρωπαϊκής Ένωσης) δηλώνω ότι δίνω την ελεύθερη, συγκεκριμένη, ρητή και µε πλήρη επίγνωση συγκατάθεση µου
στην Ομοσπονδία Κλασικού Αυτοκινήτου Κύπρου ‘O.K.Α.Κ.’ (στο εφεξής η “Ομοσπονδία”) όπως συλλέγει,
φυλάσσει και επεξεργάζεται τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα (“Προσωπικά Δεδομένα”) που µε αφορούν,
σύμφωνα µε τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων ΕΕ 2016/679 και την εκάστοτε εν ισχύ εθνική
Νομοθεσία, όπως αυτά εκάστοτε τροποποιούνται.
Έχω ενημερωθεί ότι:
-

-

-

Η Ομοσπονδία θα συλλέγει, φυλάσσει και επεξεργάζεται σε ηλεκτρονική ή έντυπη μορφή Προσωπικά
Δεδομένα που µε αφορούν, για το χρονικό διάστημα που απαιτείται, ανάλογα µε την περίπτωση.
Τα δεδομένα αυτά μπορεί να είναι: ονοματεπώνυμο, αριθμός ταυτότητας ή/και διαβατηρίου, τηλέφωνο,
τηλεομοιότυπο, ταχυδρομική διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύθυνση και διεύθυνση υποστατικού, κ.α.
Τα πιο πάνω Προσωπικά Δεδομένα θα χρησιμοποιούνται, ανάλογα µε την κάθε περίπτωση, µόνο για
σκοπούς εξέτασης και επεξεργασίας αίτησης για την παροχή εγγραφής υποψήφιου μέλους της ομοσπονδίας
με σκοπό την επίτευξη των κύριων σκοπών της ομοσπονδίας.
H παροχή Προσωπικών Δεδομένων που µε αφορούν στήν ομοσπονδίας αποτελεί νομική και συμβατική
προϋπόθεση ή υποχρέωση για την αξιολόγηση οποιασδήποτε αίτησης και τυχόν άρνηση µου μπορεί να
οδηγήσει στην απόρριψη της αίτησης μου να είμαι ή να παραμείνω ενεργό μέλος στήν ομοσπονδία.
Η Ομοσπονδία μπορεί να διαβιβάσει τα Προσωπικά Δεδομένα µου, µόνο εάν είναι απαραίτητο, σε
συνεργάτες της για νόμιμους σκοπούς και/ή σε αρμόδιες αρχές για συμμόρφωση µε την σχετική Νομοθεσία.

Κατανοώ ότι έχω τα πιο κάτω δικαιώματα σε σχέση µε τα Προσωπικά Δεδοµένα που µε αφορούν:
-

να ενημερώνομαι για τα προσωπικά μου δεδομένα
να έχω πρόσβαση στα προσωπικά μου δεδομένα
να διορθώνω ή να τροποποιώ τα προσωπικά μου δεδομένα
να περιορίσω την επεξεργασία
να διαγράψω τα προσωπικά μου δεδομένα (“δικαίωμα στη λήθη”)
να ενημερώνομαι σε περίπτωση φύλαξης των προσωπικών μου δεδομένων
φορητότητας δεδομένων
να εναντιωθώ στην επεξεργασία των προσωπικών μου δεδομένων
να εναντιωθώ ή να ρυθμίσω την αυτοματοποιημένη ατομική λήψη αποφάσεων από μέρους της ομοσπονδίας
να υποβάλω καταγγελία στην Επίτροπο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
να ανακαλέσω την δήλωση συγκατάθεσης μου ανά πάσα στιγμή

Η ανάκληση της συγκατάθεσης µου δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση µου
πριν την ανάκλησή της. Σε περίπτωση που η ομοσπονδία ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων έχει
έννομο συμφέρον διατήρησης των Προσωπικών Δεδομένων που µε αφορούν, το αίτημα µου για ανάκληση και/ή
διαγραφή τους μπορεί να µην γίνει αποδεκτό.

Έχω επίσης ενημερωθεί ότι:
-

Η Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα της ομοσπονδίας είναι διαθέσιμη στην σελίδα

www.okak.org.cy.
-

Για οποιοδήποτε αίτημα/ερώτημα μπορώ να απευθυνθώ στο Διοικητικό Συμβούλιο ταχυδρομικά στην
διεύθυνση του εγγεγραμμένου γραφείου: Χρυσάνθου Μυλωνά 12, CY-2014, Λευκωσία, Κύπρος.
Τηλέφωνο: 22 333899 ή Ηλεκτρονικά στο www.okak.org.cy.

Υπογραφή:___________________________________________________________________________

Ημερομηνία:_______________________

