Σ.Θ.8159, Σ.Κ.102 10 Ακινα,
τθλ.: 210 5238389

ΑΙΣΗΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΟΤ
Επώνυμο:

Όνομα:
Πατρώνυμο:

Ημερ. Γζννθςθσ:

Σαχ. Διεφκυνςθ:
Σ.Κ.:
Πόλθ:

Σθλζφωνο:

e-mail:

Δθλώνω ότι:
α) Είμαι αςκενισ

β) Είναι αςκενισ το ανιλικο τζκνο μου
από Κλθρονομικό Εκφυλιςτικό Νόςθμα
του Αμφιβλ/δι Χιτώνα ,τθσ Ωχράσ Κθλίδοσ και του Οπτικοφ Νεφρου

ΔΗΛΩΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΡΟΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Σο Διοικθτικό ςυμβοφλιο τθσ Π.Ε.Α., αναφζρει ότι υπεφκυνοσ επεξεργαςίασ προςωπικών δεδομζνων
είναι θ Πανελλινια Ζνωςθ Αμφιβλθςτροειδοπακών (Π.Ε.Α.), που ζχει ζδρα ςτθν Καλλικζα και γραφεία
ςτθν Ακινα, Βερανηζρου 14, (Σαχ. Δ/νςθ Σ.Θ. 8159,Σ.Κ.10210, τθλ. 210-5238389) και θλεκτρονικι
διεφκυνςθ: pea@retina.gr.
Η Π.Ε.Α. επεξεργάηεται τα δεδομζνα που τθσ γνωςτοποιοφν τα μζλθ τθσ (όπωσ ενδεικτικά ςτοιχεία
επικοινωνίασ και αν πάςχουν τα ίδια από εκφυλιςτικζσ πακιςεισ του Αμφιβλθςτροειδοφσ, τθσ Ωχράσ
Κθλίδασ και του Οπτικοφ Νεφρου ι είναι γονείσ παιδιών που πάςχουν από τισ αντίςτοιχεσ πακιςεισ).
Η επεξεργαςία των προςωπικών δεδομζνων των μελών τθσ Π.Ε.Α. γίνεται μόνο ζπειτα από οικειοκελι
γνωςτοποίθςι τουσ από τα μζλθ προσ τον ςφλλογο και απαιτείται για τθν εκπλιρωςθ των καταςτατικών
τθσ ςκοπών, με τιρθςθ των προχποκζςεων του Γενικοφ Κανονιςμοφ Προςταςίασ Προςωπικών
Δεδομζνων 2016/679.
Η Π.Ε.Α. δεν αποκαλφπτει/γνωςτοποιεί τα προςωπικά δεδομζνα των μελών τθσ ςε τρίτουσ. Σα μζλθ του
Διοικθτικοφ υμβουλίου και τθσ Εξελεγκτικισ Επιτροπισ τθσ Π.Ε.Α. ζχουν κακικον εχεμφκειασ για
δεδομζνα των οποίων λαμβάνουν γνώςθ ςτο πλαίςιο άςκθςθσ των κακθκόντων τουσ.
Σα μζλθ τθσ Π.Ε.Α., ωσ υποκείμενα των δεδομζνων, ζχουν δικαίωμα να αιτθκοφν αντίγραφο των
Δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα που τα αφοροφν και τα οποία επεξεργάηεται θ Π.Ε.Α., να αςκιςουν
το δικαίωμα διόρκωςθσ και περιοριςμοφ ςτθν επεξεργαςία των δεδομζνων αυτών.
Για τθν άςκθςθ των ανωτζρω δικαιωμάτων, μπορείτε να επικοινωνείτε με τα γραφεία τθσ Π.Ε.Α. ςτθν
Ακινα (Σαχ. Δ/νςθ Σ.Θ.8159,Σ.Κ.10210, τθλ. 210-5238389) ι θλεκτρονικά ςτθ δ/νςθ: pea@retina.gr.
Εποπτεφουςα Ελλθνικι Αρχι για τθν παρακολοφκθςθ εφαρμογισ του Γενικοφ Κανονιςμοφ και τθν
υποβολι καταγγελιών, ςε περίπτωςθ παραβίαςθσ των Δικαιωμάτων των υποκειμζνων των δεδομζνων,
ζχει οριςτεί θ Αρχι Προςταςίασ Προςωπικών Δεδομζνων (www.dpa.gr, Λ. Κθφιςίασ αρ. 1-3. Σ.Κ. 115 23,
Σθλ.: 2106475600, Fax: 2106475628, Email: contact@dpa.gr).

Επικυμώ να γίνω μζλοσ του υλλόγου Π.Ε.Α.
α) Σακτικό

ι

β)

Επικουρικό

Εφόςον ζλαβα γνώςθ των ανωτζρω για τθν προςταςία των Προςωπικών Δεδομζνων και
των διατάξεων του καταςτατικοφ (www.retina.gr) και ςυμφωνώ με το ςκοπό και το ζργο
του υλλόγου.
Ημερ/νία αίτθςθσ:
Ο/Η Αιτών/οφςα

(Ονοματεπώνυμο)

Τπογραφι

