
 

 

1 ΤΟΜΕΑΣ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΕΕΣ 

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ  ΓΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΝΗΛΙΚΟΥ 

 

Ο/Η υπογράφων/ουσα ………………………………………………………. του 

………………………………………………., κάτοικος ……………………………………………, 

οδός ……………………………………… αριθμ. …………., ως ασκών τη γονική 

μέριμνα του ανηλίκου, ………………………………………………..δηλώνω με την 

παρούσα ότι, ενημερώθηκα ότι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα 

που γνωστοποιεί στον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό (Ε.Ε.Σ.) με την αίτηση 

εγγραφής του ως εθελοντής Νεότητας, δηλαδή το ονοματεπώνυμο, το 

πατρώνυμο, η ημερομηνία γέννησης, η διεύθυνση κατοικίας, το 

τηλέφωνο, η ηλεκτρονική διεύθυνση, το επάγγελμα, η εκπαιδευτική 

βαθμίδα και τυχόν πρόσθετα προσόντα του, θα αποτελέσουν 

αντικείμενο επεξεργασίας από τον Ε.Ε.Σ., προκειμένου να συμμετέχει στο 

Εθελοντικό Σώμα Νεότητας του Ε.Ε.Σ., για την επίτευξη των κοινωφελών 

σκοπών του Οργανισμού.  Επιπλέον, ενημερώθηκα ότι, τα ανωτέρω  

προσωπικά δεδομένα θα παραμείνουν αποθηκευμένα με ασφάλεια για 

όσο διάστημα παραμείνει μέλος του Εθελοντικού Σώματος Νεότητας 

Ε.Ε.Σ. και στη συνέχεια εντός διαστήματος δύο (2) ετών  θα διαγραφούν. 

Με την παρούσα συγκατατίθεμαι, περαιτέρω, στη διαβίβαση των 

προσωπικών δεδομένων του ανηλίκου αυστηρά σε συνεργαζόμενους με 

τον Ε.Ε.Σ. φορείς, αποκλειστικά προκειμένου να αναπτύσσει τις δράσεις 

του για την επίτευξη των κοινωφελών σκοπών του μέσω του Εθελοντικού 

Σώματος, στο οποίο συμμετέχει, με τους οποίους ο Ε.Ε.Σ. έχει λάβει όλα 

τα απαραίτητα μέτρα και έχει συνάψει τα απαιτούμενα συμβατικά 

κείμενα, ώστε οι εν λόγω συνεργάτες να λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα 

μέτρα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων που τους έχουν 

διαβιβαστεί. 
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Επίσης, ενημερώθηκα, ότι έχω δικαίωμα στη διόρθωση, διαγραφή, 

ή δέσμευση των προσωπικών δεδομένων του ανηλίκου, των οποίων η 

επεξεργασία δεν είναι σύννομη και την κοινοποίηση σε τρίτους, στους 

οποίους έχουν ανακοινωθεί τα δεδομένα κάθε διόρθωσης, διαγραφής ή 

δέσμευσής τους. Επιπρόσθετα, μου γνωστοποιήθηκε ότι έχω το 

δικαίωμα να προβάλλω οποτεδήποτε αντιρρήσεις για την επεξεργασία 

των προσωπικών δεδομένων του ανηλίκου απευθυνόμενος στον ΕΕΣ, 

καθώς και ακόμα να υποβάλλω καταγγελία στην Αρχή Προστασίας 

Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για επεξεργασία προσωπικών 

δεδομένων, η οποία θεωρώ, ότι δεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της 

σχετικής νομοθεσίας. Η συγκατάθεσή μου για την επεξεργασία των 

προσωπικών δεδομένων του ανηλίκου γνωρίζω, ότι δύναται να 

ανακληθεί οποτεδήποτε και παράγει αποτελέσματα για το μέλλον. Το 

σύνολο των ανωτέρω δικαιωμάτων μπορώ να τα ασκήσω με αποστολή 

σχετικού e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση 

…………………………………………………  , ενώ μπορώ στην ίδια ηλεκτρονική 

διεύθυνση να υποβάλλω οποιοδήποτε ερώτημα σχετικά με την 

επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του ανηλίκου.  

Το νομικό πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για τη συλλογή και 

αποθήκευση των δεδομένων μου είναι το Σωματείο με την επωνυμία 

«ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ» και διακριτικό τίτλο «Ε.Ε.Σ.», που 

εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Λυκαβηττού αρ. 1. 

 

Αθήνα, ………….…….../2019 

 

 

Ο/Η Δηλών/ούσα 

 


