
  
 

 

Καποδιστρίου 52, 10432 Αθήνα 

Tηλ: +30210 5247879 
Fax: +30210 5247990 

e-mail:caritashellas@caritas.gr 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ - ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 

Προς:  

Ονοματεπώνυμο: ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Διεύθυνση ηλεκτρ. ταχυδρομείου (email): ……………………………………………………………………………………. 

Τηλέφωνο: …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Η Κάριτας Ελλάς με το παρόν σας ενημερώνει για την τήρηση και επεξεργασία των προσωπικών σας 

δεδομένων σε εκτέλεση του άρθρου 13 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων 

Προσωπικού Χαρακτήρα (Κανονισμός EE2016/679 της Ευρωπαϊκής Ένωσης / GDPR).  

Ο φορέας μας επεξεργάζεται, ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας, και σύμφωνα με τις αρχές της 

νομιμότητας, αντικειμενικότητας, διαφάνειας, του περιορισμού του σκοπού, της ελαχιστοποίησης 

και ακρίβειας των δεδομένων, με γνώμονα την προστασία της ιδιωτικότητάς σας, τα προσωπικά 

δεδομένα σας που μας παρέχετε εσείς, είτε σε έγχαρτη είτε σε ηλεκτρονική μορφή. Επίσης 

επεξεργάζεται, ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας ή/και ως από κοινού Υπεύθυνος Επεξεργασίας ή/και ως 

Εκτελών την Επεξεργασία, τα προσωπικά δεδομένα σας που μας διαβιβάζονται από τρίτους, φορείς, 

υπηρεσίες ή δημόσια μητρώα όπου τα έχετε χορηγήσει (π.χ. συνεργαζόμενοι φορείς, διεθνείς ή 

εθνικές ηλεκτρονικές πλατφόρμες, κλπ). Ειδικότερα, η Κάριτας Ελλάς συλλέγει, κατέχει και 

επεξεργάζεται, αυτοματοποιημένα ή μη, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και ανάλογα με την 

περίπτωση και το σκοπό της επεξεργασίας, τα ακόλουθα δεδομένα: 

Όνομα, Επώνυμο, Πατρώνυμο, Μητρώνυμο, Διεύθυνση κατοικίας ή εργασίας, Τηλέφωνο, ΑΦΜ, 

ΑΜΚΑ, Αριθμός ή Αντίγραφο Ταυτότητας / Διαβατηρίου,  Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, 

Ημερομηνία ή/και Τόπος γέννησης, Υπογραφή, Εκπαιδευτικό υπόβαθρο, Οικονομική κατάσταση, 

Τραπεζικά στοιχεία,  Οικογενειακή κατάσταση, Αριθμός Κάρτας ασύλου ή άδειας παραμονής, 

Στοιχεία Ευαλωτότητας, Περιουσιακά στοιχεία, καθώς και την υπογραφή σας. Ανάλογα με τον σκοπό 

και τις απαιτήσεις του εκάστοτε προγράμματος δράσης, ενδέχεται να συλλέγονται και να 

διατηρούνται ευαίσθητα προσωπικά σας δεδομένα, όπως αντίγραφα ιατρικών σημειωμάτων, ιατρικά 

δεδομένα και δεδομένα υγείας εν γένει, πληροφορίες σχετικά με πολιτικές ή θρησκευτικές 

πεποιθήσεις κλπ, ως επιπλέον κριτήρια ευαλωτότητας σύμφωνα με την προκήρυξη/κάλεσμα του 

προγράμματος. Εφόσον απαιτείται, κατά περίπτωση συλλέγονται αντίστοιχα προσωπικά δεδομένα 

ανηλίκου τέκνου / τέκνων σας, ως προστατευόμενων μελών της οικογένειάς σας.  
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Ο σκοπός της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων είναι, κατά περίπτωση, η επιτέλεση του 

φιλανθρωπικού έργου της Κάριτας Ελλάς, η παροχή των υπηρεσιών μας των οποίων είστε δικαιούχος, 

η αξιολόγηση και διασταύρωση των παρεχομένων στοιχείων για την ένταξή σας σε πρόγραμμα 

δράσης, η διαφύλαξη ζωτικών συμφερόντων σας, εφόσον συντρέχει ανάλογη περίπτωση, καθώς 

επίσης και η εκπλήρωση των συμβατικών και εν γένει νόμιμων υποχρεώσεων του φορέα μας και η 

άσκηση του εσωτερικού μας ελέγχου. Τα παραπάνω δεδομένα είναι τα απολύτως απαραίτητα για 

τους σκοπούς αυτούς και διατηρούνται για όλη τη διάρκεια της συμβατικής ή άλλης σχέσης σας μαζί 

μας, καθώς και για όσο χρόνο απαιτείται από τις συμβατικές και εν γένει νόμιμες υποχρεώσεις του 

φορέα μας προς Δημόσιες Αρχές ή τρίτους φορείς.  

Όπου απαιτείται επεξεργασία των εκ των ανωτέρω αναφερόμενων ειδικών κατηγοριών δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα, των λεγόμενων «ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων», αυτή διενεργείται 

αποκλειστικά και μόνο με τη ρητή συναίνεσή σας, που δίδεται με το παρόν έντυπο, μόνο από το 

αρμόδιο προσωπικό μας, σε συμμόρφωση με τους εκάστοτε ισχύοντες κώδικες δεοντολογίας.  

Ενδέχεται ορισμένα από τα προσωπικά σας δεδομένα να προωθηθούν στις αρμόδιες εποπτικές, 

διοικητικές, εισαγγελικές ή δικαστικές αρχές (π.χ. φορολογική αρχή, Αρχή Προστασίας Προσωπικών 

Δεδομένων, Εισαγγελία, αρμόδιες Κοινωνικές Υπηρεσίες κλπ.), εφόσον τούτο ζητηθεί από τα αρμόδια 

όργανά τους, ή εφόσον προκύψει υποχρέωση διαβίβασης / αναφοράς τους σύμφωνα με το ισχύον 

νομοκανονιστικό πλαίσιο για την άρση του απορρήτου σε συμμόρφωση με έννομη υποχρέωσή μας, 

ή/και σε τρίτους εκτελούντες την επεξεργασία για τα θέματα της αρμοδιότητάς τους (π.χ. εξωτερικοί 

συνεργάτες – υπεύθυνος πληροφορικής κλπ). Ορισμένα από τα δεδομένα σας ενδέχεται να 

προωθηθούν σε τρίτες οντότητες με τις οποίες συνεργάζεται ή θα συνεργαστεί ο φορέας μας, είτε 

εντός είτε εκτός της ΕΕ, στο βαθμό που τούτο απαιτείται για λόγους αποτελεσματικότερης 

συνεργασίας και εποπτείας στο πλαίσιο ευρύτερων σχηματισμών (π.χ. Caritas Italiana, Caritas ΗΠΑ, 

Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες, διεθνείς πλατφόρμες εταίρων). Ο φορέας μας δεν 

προωθεί τα προσωπικά σας δεδομένα σε κανένα τρίτο πρόσωπο ή οντότητα πέραν των ανωτέρω και 

δεν προβαίνει σε καμία επεξεργασία για σκοπό που δεν σχετίζεται με τους παραπάνω.  

Έχετε δικαίωμα οποτεδήποτε να αιτηθείτε την πρόσβαση, διόρθωση ή διαγραφή των προσωπικών σας 

δεδομένων, καθώς επίσης τον περιορισμό, την εναντίωση στην επεξεργασία και να ασκήσετε το 

δικαίωμα φορητότητας. Η άσκηση των ως άνω δικαιωμάτων τελεί υπό την επιφύλαξη του νομοθετικού 
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και κανονιστικού πλαισίου και της τήρησης των νόμιμων υποχρεώσεων της Κάριτας Ελλάς έναντι των 

αρμοδίων αρχών.  

 

Έχετε δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην αρμόδια Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού 

Χαρακτήρα (www.dpa.gr).  

Μπορείτε να επικοινωνείτε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (dpo) της Κάριτας Ελλάς για κάθε 

θέμα σχετικό με την προστασία των δεδομένων σας, ερώτημα ή αίτημα στο e-mail: dpo@caritas.gr. 

Μπορείτε να δείτε την πλήρη Πολιτική Ασφαλείας Προσωπικών Δεδομένων και Ιδιωτικότητας της 

Κάριτας Ελλάς στην ιστοσελίδα μας caritas.gr. 

 

Ο Αποδέκτης της ενημέρωσης δηλώνω ότι: 

□ Με το παρόν έντυπο δίνω τη συγκατάθεσή μου για τη χρήση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 

μου που παρέχω στην Κάριτας Ελλάς, συμπεριλαμβανομένων των ειδικών κατηγοριών προσωπικών 

δεδομένων («ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα»), για τους σκοπούς επεξεργασίας που αναφέρονται 

ανωτέρω, καθώς και για τη διαβίβασή τους σύμφωνα με τα ανωτέρω αναφερόμενα.  

□ Δίνω επίσης τη συγκατάθεσή μου για διαβίβαση των προσωπικών μου δεδομένων σε άλλες 

υπηρεσίες, αρχές ή/και οργανισμούς, κρατικούς ή μη, για τη διερεύνηση της δυνατότητας υπαγωγής 

μου και για την υπαγωγή μου σε προγράμματα ή δράσεις που παρέχονται από τις εν λόγω υπηρεσίες 

και οργανισμούς, είτε παράλληλα είτε ανεξάρτητα από την ένταξη σε πρόγραμμα δράσης της Κάριτας 

Ελλάς. 

□ Ενημερώθηκα για τα δικαιώματά μου ως Υποκειμένου των Δεδομένων, καθώς και ότι μπορώ να 

αποσύρω τη συναίνεσή μου ανά πάσα στιγμή, υπό την επιφύλαξη της κείμενης νομοθεσίας σχετικά με 

τις υποχρεώσεις του Υπευθύνου Επεξεργασίας. Η ανάκληση της συναίνεσής μου δεν ασκεί επιρροή 

στην επεξεργασία των δεδομένων που διενεργήθηκε πριν την ανάκληση, η οποία διατηρεί τη 

νομιμότητά της. 

Αθήνα, ........../........../20.... 

 

Ο Αποδέκτης της ενημέρωσης 

 

_______________________ 

(Υπογραφή) 

http://www.dpa.gr/
mailto:dpo@caritas.gr

