
ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 
 
Ο/Η …………………………………………………………………, συναινεί όπως: 
  

Τα προσωπικά του στοιχεία με την ιδιότητα του αιτούμενου εργασία στα 
Φιλανθρωπικά Ιδρύματα Ανδρέου και Μαρίας Καλοκαιρινού – Πτωχοκομείο 
Ηρακλείου, που περιλαμβάνονται είτε στην αίτηση του είτε στα συνοδευτικά 
αυτής στοιχεία  (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο, όνομα συζύγου, 
ημερομηνία και τόπος γέννησης, διεύθυνση, τηλεφωνικοί αριθμοί, ΑΦΜ, 
ΑΔΤ, ΑΜΚΑ, ΑΜΑ) ή έχουν περιέλθει ή θα περιέλθουν νόμιμα στα 
Φιλανθρωπικά Ιδρύματα Ανδρέου και Μαρίας Καλοκαιρινού – Πτωχοκομείο 
Ηρακλείου και στα Φιλανθρωπικά Ιδρύματα Ανδρέου και Μαρίας 
Καλοκαιρινού στο μέλλον αναφορικά με την  υποβολή αιτήσεως ή και την 
τυχόν στο μέλλον συναφθησόμενη σύμβαση εργασίας σε περίπτωση 
αποδοχής της σχετικής αιτήσεως, συμπεριληφθούν στο αρχείο προσωπικών 
δεδομένων που τηρούν τα Ιδρύματα Ανδρέου και Μαρίας Καλοκαιρινού – 
Πτωχοκομείο Ηρακλείου και αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας προς το 
σκοπό της αξιολόγησης της αιτήσεως και σε περίπτωση αποδοχής της, της 
ορθής παρακολούθησης και τήρησης της σχετικής υπογραφησόμενης 
σύμβασης εργασίας. Η παρεχόμενη συναίνεση περιλαμβάνει και τα 
απαιτούμενα στοιχεία φορολογικού και ασφαλιστικού ιστορικού, 
πληροφορίες προϋπηρεσίας, εκπαίδευσης και οικογενειακής κατάστασης 
καθώς και στοιχεία και πληροφορίες υγείας του υποψηφίου εργαζομένου. 
Σε κάθε επεξεργασία των παραπάνω προσωπικών δεδομένων που έχει γίνει 
μέχρι σήμερα για τους παραπάνω σκοπούς. 
Η παρεχόμενη παραπάνω συναίνεση ισχύει για κάθε στο εξής σχέση του 
υπογράφοντος με τα Φιλανθρωπικά Ιδρύματα Ανδρέου και Μαρίας 
Καλοκαιρινού – Πτωχοκομείο Ηρακλείου και τα Φιλανθρωπικά Ιδρύματα 
Ανδρέου και Μαρίας Καλοκαιρινού. 

 
Υπεύθυνος Επεξεργασίας των πιο πάνω δεδομένων σύμφωνα με το Νόμο, είναι τα 
Φιλανθρωπικά Ιδρύματα Ανδρέου και Μαρίας Καλοκαιρινού – Πτωχοκομείο 
Ηρακλείου. 
 
Ο/Η …………………………………………………………………, έχει ενημερωθεί ότι: 
 
 

1. Τα Ιδρύματα Ανδρέου και Μαρίας Καλοκαιρινού – Πτωχοκομείο Ηρακλείου 
δεν θα διαβιβάζουν ή γνωστοποιούν τα προσωπικά δεδομένα σε τρίτους, 
εκτός αν πρόκειται για: α) διαβίβαση ή γνωστοποίηση, που επιβάλλεται από 
το νόμο ή δικαστική απόφαση, β) διαβίβαση προς την εκάστοτε αρμόδια 
Διεύθυνση Κοινωφελών Περιουσιών όπως και προς τους εκάστοτε Ορκωτούς 
Ελεγκτές που αναλαμβάνουν τον έλεγχο διαχείρισης των Ιδρυμάτων και γ) 
διαβίβαση που επιβάλλεται για την εκτέλεση της σύμβασης, σε περίπτωση 
μη εκπλήρωσης από τα υποκείμενα των υποχρεώσεων που αναλαμβάνουν 
με την σύμβαση που θα συναφθεί (όπως: διαβίβαση σε δικηγόρους και 
δικαστικούς επιμελητές). 



2. Έχει δικαίωμα να ενημερώνεται και να ζητάει πρόσβαση στα προσωπικά 
δεδομένα του, τα οποία επεξεργάζονται τα Ιδρύματα Ανδρέου και Μαρίας 
Καλοκαιρινού– Πτωχοκομείο Ηρακλείου. 

3. Έχει δικαίωμα να ζητήσει να τροποποιηθούν ή να ενημερωθούν τα 
προσωπικά δεδομένα του, αν είναι ανακριβή ή ελλιπή. 

4. Έχει δικαίωμα να ζητήσει να διαγραφούν τα προσωπικά δεδομένα του. Σε 
αυτήν την περίπτωση συμφωνείται ότι αυτό αποτελεί σπουδαίο λόγο 
καταγγελίας της σύμβασης εργασίας του. 

5. Έχει δικαίωμα να ζητήσει την προσωρινή ή οριστική διακοπή της 
επεξεργασίας όλων ή ορισμένων από τα προσωπικά δεδομένα του. Σε αυτήν  
την περίπτωση συμφωνείται ότι αυτό αποτελεί σπουδαίο λόγο καταγγελίας 
της σύμβασης εργασίας του. 

6. Έχει δικαίωμα να εναντιωθεί στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων 
του. Σε αυτήν  την περίπτωση συμφωνείται ότι αυτό αποτελεί σπουδαίο 
λόγο καταγγελίας της σύμβασης εργασίας του. 

7. Στην περίπτωση της άσκησης των παραπάνω δικαιωμάτων υπό στοιχεία 4,5 
και 6, διευκρινίζεται ότι η άσκηση τους (διαγραφή, διακοπή επεξεργασίας 
εναντίωση επεξεργασίας), τίθεται υπό τον περιορισμό και την προϋπόθεση 
τα δεδομένα αυτά προσωπικού χαρακτήρα να μην είναι απαραίτητα σε 
σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους συλλέγονται ή υποβάλλονται κατ' 
άλλο τρόπο σε επεξεργασία. Ειδικότερα η περαιτέρω διατήρηση των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε αυτήν την περίπτωση θα συνεχίζει να 
γίνεται σε συμμόρφωση με τις νομικές, φορολογικές και ασφαλιστικές 
υποχρεώσεις των Ιδρυμάτων, θεμελίωσης της τήρησης του Κώδικα 
Κοινωφελών Περιουσιών και του Κανονισμού Λειτουργίας τους, για την 
εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον, για τη 
υποβολή τους προς έλεγχο στην Εποπτεύουσα Αρχή και σε ελεγκτικές 
εταιρείες, για σκοπούς αρχειοθέτησης, για στατιστικούς σκοπούς και για τη 
θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων. 

8. Έχει δικαίωμα να ζητήσει ένα αντίγραφο των προσωπικών δεδομένων του. 
9. Η επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων θα διατηρηθεί και μετά τη λήξη της 

σύμβασης και για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται από την ισχύουσα 
νομοθεσία. 

 
 

Ηράκλειο ……………………….. 
Έλαβα γνώση, ενημερώθηκα και 
συναινώ. 
 
 
 
 
Υπογραφή ………………………………. 
 
 
 
Ολογράφως …………………………….. 


