ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
Η υποβολή της αίτησης εγγραφής μου αποτελεί την εκδήλωση ενδιαφέροντος για τη
συμμετοχή μου στις εθελοντικές δράσεις της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας με την επ
ωνυμία «ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ», με
έδρα τον Πειραιά, οδός Εθ . Μακαρίου & Φαληρέως 2, Ν . Φάληρο (εφεξής ως η
«Εταιρεία»), με σκοπό την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και των ευπαθών
κοινωνικών ομάδων.
Με την υποβολή της αίτησης μου, δηλώνω και δεσμεύομαι ότι:
•

Δεν έχω οποιοδήποτε πρόβλημα υγείας, το οποίο θα μπορούσε να εμποδίσει ή να
θέσει σε κίνδυνο την συμμετοχή μου στις εθελοντικές δράσεις.

•

Συμμετέχω οικειοθελώς στις εθελοντικές δράσεις και αναγνωρίζω ότι δεν
δικαιούμαι οποιουδήποτε είδους αμοιβή, λόγω ή εξ αφορμής της συμμετοχής μου
αυτής. Δεν υφίσταται σχέση εργασίας ή έργου μεταξύ εμού και της εταιρείας για τις
εθελοντικές υπηρεσίες που προσφέρω.

• Η συμμετοχή μου στις εθελοντικές δράσεις πραγματοποιείται με ατομική μου
ευθύνη και σε περίπτωση τραυματισμού, ασθένειας, απώλειας αντικειμένων,
ζημιάς ή ατυχήματος μου κατά το χρόνο πραγματοποίησης των δράσεων
αναγνωρίζω ότι η εταιρεία δεν φέρει την οποιαδήποτε ευθύνη.
•

Οι δράσεις της εταιρείας και τα αποτελέσματα αυτών ανήκουν αποκλειστικά και
μόνον σ΄ αυτήν και ως εκ τούτου δεν έχω κανένα δικαίωμα (συμπεριλαμβανομένων
και των πνευματικών) χρήσης, δημοσίευσης, εκμετάλλευσης ή άλλο επί αυτών.

•

Συναινώ στην συλλογή, επεξεργασία και χρήση των προσωπικών μου δεδομένων
και παρέχω εταιρεία το δικαίωμα να συστήσει αρχείο με τα δεδομένα μου, με σκοπό
τη συλλογή στοιχείων προσώπων που επιθυμούν να συμμετέχουν σε εθελοντικές
δράσεις της εταιρείας, τις οποίες διοργανώνει μόνη της ή με τη
συνεργασία τρίτων φορέων. Αναγνωρίζω ότι αποδέκτες των δεδομένων μου εκτός
της εταιρείας μπορεί να είναι και φορείς που συνεργάζεται η εταιρεία για την
πραγματοποίηση των εθελοντικών δράσεων. Έχω ενημερωθεί για τα δικαιώματα
μου περί ενημέρωσης, πρόσβασης, αντίρρησης και διαγραφής αναφορικά με τα
δεδομένα του αρχείου που με αφορούν και ότι για την άσκηση των δικαιωμάτων μου
αυτών μπορώ να απευθύνομαι στην ηλεκτρονική διεύθυνση
ethelontis@oloimazimporoume.gr

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
Το ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ενημερώνει τους Εθελοντές ότι τα προσωπικά δεδομένα που
συλλέγονται κατά την εγγραφή τους με την παρακάτω φόρμα, (ήτοι όνομα, επώνυμο,
ηλεκτρονική διεύθυνση, τηλέφωνο και κατηγορία ηλικίας) θα αποτελέσουν αρχείο
προσώπων που επιθυμούν να συμμετέχουν στις εθελοντικές δράσεις και η
επεξεργασία του θα γίνεται μόνο για τους σκοπούς οργάνωσης και πραγματοποίησης των
εθελοντικών δράσεων του ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ.
Η διαδικασία επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων διεξάγεται με τρόπο που διασφαλίζει
το απόρρητο αυτής. To ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ χρησιμοποιεί τα κατάλληλα τεχνικά και
οργανωτικά μέτρα ασφάλειας, ακολουθεί κανόνες καθώς και άλλες διαδικασίες για να

προστατέψει τα προσωπικά δεδομένα των εθελοντών από οποιαδήποτε μη
εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, λανθασμένη χρήση, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση,
γνωστοποίηση, απώλεια ή τυχαία/ αθέμιτη καταστροφή και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης
επεξεργασίας.
Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων θα γίνεται αποκλειστικά από στελέχη του ΟΛΟΙ
ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ τα οποία έχουν δεσμευτεί και έχουν παράσχει επαρκείς διαβεβαιώσεις
ότι θα ακολουθούν όλα τα ως άνω αναγκαία μέτρα προστασίας και ότι θα τηρούν
απαρέγκλιτα όλες τις υποχρεώσεις διασφάλισης του απορρήτου των προσωπικών
δεδομένων.
Σε περίπτωση που η οργάνωση συγκεκριμένης Δράσης απαιτεί συνεργασία με άλλο φορέα,
το ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ, κατά τη διαβίβαση των απαραίτητων στοιχείων στον
συνεργαζόμενο φορέα, θα απαιτεί γραπτή δήλωση περί συμμόρφωσης με τον κανονισμό
2016/679 και διαβεβαίωση για την αντίστοιχη τήρηση της διασφάλισης του απορρήτου των
προσωπικών δεδομένων.
Ο Εθελοντής διατηρεί τη δυνατότητα να ασκήσει, για τα προσωπικά δεδομένα που τον
αφορούν, τα δικαιώματα που απορρέουν από τα άρθρα 15 («δικαίωμα πρόσβασης στα
δεδομένα και σε πληροφορίες επ’ αυτών»), 16 («δικαίωμα διόρθωσης»), 17 («δικαίωμα
διαγραφής»-«δικαίωμα στη λήθη»), 18 («δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας»), του
Κανονισμού 2016/679, απευθυνόμενος στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
ethelontis@oloimazimporoume.
Διατηρεί δε ανά πάσα στιγμή το δικαίωμα να υποβάλει αναφορά ή καταγγελία στην
αρμόδια Εποπτική Αρχή (Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, Κηφισίας 1-3, Τ.Κ.
11523 Αθήνα, www.dpa.gr).
Έχοντας διαβάσει και κατανοήσει το παραπάνω κείμενο για τους σκοπούς συλλογής και
επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων καθώς και για τα δικαιώματα μου σχετικά με
αυτά, συναινώ και δίνω τη συγκατάθεση μου για τη νόμιμη επεξεργασία και χρήση των
προσωπικών μου δεδομένων για τις ανάγκες οργάνωσης και πραγματοποίησης των
εθελοντικών δράσεων του ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ και την αποστολή σε εμένα των αναγκαίων προς
τούτο ενημερώσεων και προσκλήσεων.

