ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Η υποβολή της αίτησης εγγραφής μου αποτελεί την εκδήλωση ενδιαφέροντος για τη
συμμετοχή μου στις εθελοντικές δράσεις της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας με την
επωνυμία «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.
 Είμαι ενήλικος, ή σε διαφορετική περίπτωση, η παρούσα αίτησή μου και η συμμετοχή
μου στις δράσεις λαμβάνει χώρα με την πλήρη και ανεπιφύλακτη συναίνεση του
νομίμου κηδεμόνα μου, την οποία είμαι σε θέση να αποδείξω προσηκόντως.
•

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

