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Από ηηο 25 Μαΐνπ 2018 μεθίλεζε ε εθαξκνγή θαη ζηε ρώξα καο ηνπ Γεληθνύ 

Καλνληζκνύ γηα ηελ Πξνζηαζία ησλ Πξνζσπηθώλ Γεδνκέλσλ θαη εληζρύεη ηα 

δηθαηώκαηα πνπ έρεη θάζε θπζηθό πξόζσπν ζρεηηθά κε ηε ζπιινγή, απνζήθεπζε, 

ρξήζε θαη γεληθά ηελ επεμεξγαζία ησλ Πξνζσπηθώλ Γεδνκέλσλ ηνπ.  

Σαο θαινύκε λα δηαβάζεηε ην έληππν ελεκέξσζεο πνπ είλαη αλεξηεκέλν ζηνλ 

δηαδηθηπαθό ηόπν ηνπ Τακείνπ (www.tmede.gr) γηα ηα Πξνζσπηθά Γεδνκέλα θαη λα 

ελεκεξσζείηε γηα ηελ Πνιηηηθή  Πξνζηαζίαο Πξνζσπηθώλ Γεδνκέλσλ.  

Σην πιαίζην απηό ζα ζέιακε λα καο επηηξέςεηε λα πξνβνύκε ζηελ επεμεξγαζία ησλ 

Πξνζσπηθώλ Γεδνκέλσλ πνπ παξέρνληαη από εζάο κε ηελ παξνύζα αίηεζε, 

πξνθεηκέλνπ λα εγγξαθείηε ζηνπο Πηζησηηθνύο θαηαιόγνπο ηνπ Τακείνπ, όπσο 

πξνβιέπεηαη ζηνλ Νόκν θαη ην θαηαζηαηηθό ηνπ.  

Δθόζνλ έρεηε ελεκεξσζεί ζρεηηθά κε ην πεξηερόκελν ηνπ εληύπνπ ελεκέξσζεο γηα 

ηελ Δπεμεξγαζία Πξνζσπηθώλ Γεδνκέλσλ, πνπ έρεη αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ 

Τακείνπ θαη ζπλαηλείηε κε ηελ επεμεξγαζία γηα ηνλ αλσηέξσ ζθνπό, παξαθαινύκε λα 

ππνγξάςεηε ηελ παξνύζα δήισζε ζπγθαηάζεζεο γηα ηελ επεμεξγαζία ησλ 

Πξνζσπηθώλ Γεδνκέλσλ ζαο, ε νπνία απνηειεί αλαπόζπαζην κέξνο ηεο αηηήζεσο 

εγγξαθήο ζαο ζηνπο Πηζησηηθνύο θαηαιόγνπο.  

Σην πιαίζην εθπιήξσζεο ηνπ αλσηέξσ ζθνπνύ, επηηξέπεηαη δηα ηεο παξνύζεο ζην 

Τακείν λα δηαβηβάδεη ζηα αξκόδηα ηκήκαηα ηα δεδνκέλα πνπ πεξηέρνληαη ζηελ αίηεζε 

εγγξαθήο θαζώο θαη θάζε πξνζσπηθό δεδνκέλν πνπ απαηηείηαη γηα ηελ νινθιήξσζή 

ηεο. 

Η κε παξνρή ζπγθαηάζεζεο ή ησλ απαηηνύκελσλ ζηνηρείσλ, θαζώο θαη ε ηπρόλ άξζε 

ηεο ζπγθαηάζεζήο ζαο ζην κέιινλ, ζα παξέρεη ζην Τακείν ην δηθαίσκα ηεο άξλεζεο 

ηεο εθπιήξσζεο νπνηαζδήπνηε ππνρξέσζήο ηνπ απνξξέεη από ην Νόκν. Σε θάζε 

πεξίπησζε ζαο ππελζπκίδνπκε όηη έρεηε δηθαίσκα λα αλαθαιέζεηε ηε ζπγθαηάζεζή 

ζαο αλά πάζα ζηηγκή, ρσξίο λα ζίγεηαη ε λνκηκόηεηα ηεο επεμεξγαζίαο πνπ 

βαζίζηεθε ζηε ζπγθαηάζεζε πξν ηεο αλαθιήζεσο ηεο.  

http://www.tmede.gr/


 
 
 
 
 

  

Φξήζηκα Τειέθσλα Δπηθνηλσλίαο: 

 

Α) Σηνηρεία Υπεύζπλνπ Δπεμεξγαζίαο: 

Τακείν Μεραληθώλ Δξγνιεπηώλ Γεκνζίσλ Έξγσλ (ΤΜΔΓΔ) 

Γηεύζπλζε : Π.Π. Γεξκαλνύ 3-5 

Τειέθσλν : 2103740431 

E-mail: contact-dpo@tmede.gr 

Β) Σηνηρεία Αξρήο Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνύ Φαξαθηήξα (ΑΠΓΠΦ): 

 Γξαθεία: Κεθηζίαο 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αζήλα 

 Τειεθσληθό Κέληξν: +30-210 6475600  

 Fax: +30-210 6475628  

 Ηιεθηξνληθό Ταρπδξνκείν: contact@dpa.gr 

 

Η πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθώλ ζαο δεδνκέλσλ είλαη πνιύ ζεκαληηθή γηα ην Τακείν, 

ην νπνίν δεζκεύεηαη απέλαληί ζαο ζεβόκελν ηελ ηδησηηθόηεηά ζαο θαη 

επαγξππλώληαο γηα ηελ νξζή ηήξεζε θαη ιεηηνπξγία ησλ ζπζηεκάησλ αζθαιείαο ηνπ 

κε ζθνπό ηελ πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθώλ ζαο δεδνκέλσλ. 

 

  

             Σπλαηλώ     Γελ ζπλαηλώ  
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