ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ στο πλαίσιο της πράξης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων
κοινωφελούς χαρακτήρα σε Δήμους, Περιφέρειες και Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας συμπεριλαμβανομένης της
κατάρτισης των συμμετεχόντων»

Aίτηση συμμετοχής
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΥ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ
Α.Φ.Μ.
Δ.Ο.Υ.
Α.Δ.Τ.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΕΚΝΩΝ
ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ KATOIKIAΣ
ΠΟΛΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
Τ.Κ. ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
ΤΗΛ. ΣΤΑΘΕΡΟ
ΤΗΛ. ΚΙΝΗΤΟ
E-MAIL
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ προσκομιζόμενα ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ (βάσει της πρόσκλησης 1/2019, κεφ. 6.3.1) :
1. Βεβαίωση από τον Δήμο ότι απασχολείται στο συγκεκριμένο Δήμο στο πλαίσιο της υπ΄ αριθμ. 8/2018 Δημόσιας
Πρόσκλησης του ΟΑΕΔ, όπου Θα αναφέρεται η ημερομηνία πρόσληψης και η προβλεπόμενη ημερομηνία λήξης του
οκταμήνου.
2. Αντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου
3. Τον αριθμό της αίτησης συμμετοχής στη δράση
To CONSUL Εκπαιδευτικό κέντρο A.E. επιθυμεί να σας ενημερώνει για καινούργια επιμορφωτικά προγράμματα , δράσεις
συμβουλευτικής καθοδήγησης και άλλα νέα σχετικά με τις δραστηριότητές του, μέσω της αποστολής ενημερώσεων (newsletter).
Εφόσον το επιθυμείτε μπορείτε να λαμβάνετε newsletter σχετικά με τα ανωτέρω από την εταιρεία μας. Είναι επίσης στη διακριτική
ευχέρειά σας να άρετε την συγκατάθεσή σας , όποτε το επιθυμείτε.
Επιθυμώ να λαμβάνω ενημερώσεις (newsletter) από το Consul Εκπαιδευτικό Κέντρο Α.Ε. για επιμορφωτικά προγράμματα , δράσεις
συμβουλευτικής καθοδήγησης και άλλα νέα σχετικά με τις δραστηριότητές του ☐
Δεν Επιθυμώ να λαμβάνω ενημερώσεις (newsletter) από το Consul Εκπαιδευτικό Κέντρο Α.Ε. για επιμορφωτικά προγράμματα , δράσεις
συμβουλευτικής καθοδήγησης και άλλα νέα σχετικά με τις δραστηριότητές του ☐
Ενημερώθηκα αναφορικά με την επεξεργασία των προσωπικών μου δεδομένων όπως αυτή περιγράφεται στο πίσω φύλλο της παρούσας
ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Ημερομηνία:

Υπογραφή:

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Το CONSUL Εκπαιδευτικό κέντρο A.E., με σεβασμό στην ιδιωτικότητα και τηρώντας το νομοθετικό πλαίσιο της προστασίας
προσωπικών δεδομένων, βάσει των οριζομένων στον Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, εφαρμόζει όλες τις
διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679.
Η παρούσα ενημέρωση στοχεύει στο να παράσχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για την επεξεργασία των προσωπικών
σας δεδομένων.
Α. ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ – ΣΚΟΠΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ
H εταιρεία μας συλλέγει και επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα που αναφέρονται στην παρούσα ΑΙΤΗΣΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ με σκοπό την παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών και δεν τα υποβάλλει σε περαιτέρω επεξεργασία κατά τρόπο
ασύμβατο προς τον σκοπό αυτό. Στην περίπτωση που τα προσωπικά σας δεδομένα θέλουμε να τα χρησιμοποιήσουμε και για
να σας παρέχουμε πληροφορίες για δράσεις συμβουλευτικής καθοδήγησης και για άλλες δραστηριότητες της εταιρείας μας,
θα σας ζητήσουμε τη συγκατάθεσή σας, την οποία μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ανακαλέσετε. Επίσης τη συγκατάθεσή σας
θα σας την ζητήσουμε και για να δημοσιοποιήσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία σε τρίτους.
Τα δεδομένα σας δε θα υποβληθούν σε αυτοματοποιημένη επεξεργασία προκειμένου για την λήψη αποφάσεων ή για την
κατάρτιση προφίλ .
Η Εταιρεία μας θα διατηρήσει τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο προκειμένου
να ολοκληρώσει τις παρεχόμενες εκπαιδευτικές υπηρεσίες ή για όσο χρονικό διάστημα επιβάλλεται από την υφιστάμενη
νομοθεσία καθώς και το έννομο συμφέρον μας.
Το CONSUL Εκπαιδευτικό κέντρο A.E. τηρεί όλα τα αναγκαία οργανωτικά και τεχνικά μέτρα ασφαλείας για την προστασία και
την ασφάλεια των δεδομένων σας από μη εξουσιοδοτημένη ή παράνομη επεξεργασία και τυχαία απώλεια, καταστροφή ή
φθορά.
Β. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ – ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Με αποκλειστικό στόχο μας την παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας προς εσάς, παρέχουμε πρόσβαση των προσωπικών
σας δεδομένων ή μέρος αυτών στο ειδικά εξουσιοδοτημένο αρμόδιο προσωπικό του CONSUL A.E., στα πλαίσια άσκησης των
καθηκόντων του, το οποίο και δεσμεύεται ως προς τη διασφάλιση του απορρήτου και της εμπιστευτικότητας.
Το CONSUL A.E. δεν διαβιβάζει ή κοινοποιεί/γνωστοποιεί τα προσωπικά σας στοιχεία σε τρίτους, με εξαίρεση τις αρμόδιες
Υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας ή άλλης αναθέτουσας Αρχής καθώς και σε Δημόσιες (φορολογικές ή ασφαλιστικές)
Αρχές ή δημόσιους Φορείς, σε συμμόρφωση με την εκάστοτε ισχύουσα φορολογική, εργατική και εν γένει νομοθεσία,
καθώς και για την ασφάλεια των πελατών μας, του προσωπικού μας και της Εταιρείας μας.
Η εταιρεία μας κατά την άσκηση των δραστηριοτήτων της είναι δυνατό να διαβιβάσει σε συνεργάτες της τα προσωπικά σας
στοιχεία, οι οποίοι δεν δικαιούνται να κάνουν χρήση των δεδομένων σας για άλλους σκοπούς, πλην αυτών που ρητά
προσδιορίζονται από την εταιρεία μας και επίσης υποχρεούνται στην λήψη όλων των αναγκαίων οργανωτικών και τεχνικών
μέτρων ασφαλείας καθώς και στην τήρηση του απορρήτου και της εμπιστευτικότητας κατά την επεξεργασία τους .
Τα προσωπικά σας δεδομένα δε θα διαβιβαστούν σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Γ. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων 679/2016/ΕΕ, αναφορικά με τα προσωπικά σας δεδομένα έχετε
τα εξής δικαιώματα: Δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού της επεξεργασίας,
φορητότητας , εναντίωσης στην επεξεργασία, , καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα όταν δε γίνονται σεβαστά τα δικαιώματά σας- η οποία εδράζεται στην οδό: Κηφισίας 1-3, Αθήνα.
Για την άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων μπορείτε να υποβάλλετε αίτημα στον/στην Υπεύθυνο/-η για τα θέματα
Προσωπικών Δεδομένων του CONSUL A.E. , κα. Διαμαντοπούλου Γωγώ, στο τηλέφωνο: 2621037361 ή στο email:
info@consul.gr ή με φυσική παρουσία/ταχυδρομείο στην κεντρική δομή της εταιρείας δ/νση: Μπελούση 7 και Αγησιλάου,
Πύργος. Το CONSUL A.E. , εφόσον επιβεβαιώσει την ταυτότητά σας, οφείλει εντός ενός μηνός από την ημερομηνία υποβολής
του αιτήματός σας είτε να το ικανοποιήσει είτε να σας ενημερώσει για τους λόγους παράτασης της ανταπόκρισης στο
αίτημά σας κατά δύο ακόμα μήνες είτε να σας ενημερώσει για τους λόγους που δε θα ικανοποιηθεί και απορρίπτεται το
αίτημά σας.

