ΦΟΡΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
ΝΕΟΥ ΜΕΛΟΥΣ
ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
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ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Τα στοιχεία που καταχωρείτε για την εγγραφή σας στο Κόμμα ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ (ΣΥΡΙΖΑ) αποτελούν
Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα (Προσωπικά Δεδομένα) και προστατεύονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού
Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ 2016/679), εφεξής ΓΚΠΔ. Τα Προσωπικά Δεδομένα συλλέγονται και τίθενται σε
επεξεργασία από τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, με σκοπό την πολιτική επικοινωνία του Κόμματος με τα μέλη του, προκειμένου να
εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη ενημέρωση τους για τις δράσεις του Κόμματος, αλλά και η δυνατότητα συμμετοχής τους στις κάθε
είδους λειτουργίες και εκδηλώσεις του Κόμματος.
Τα Προσωπικά Δεδομένα συλλέγονται και αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας έχοντας ως νομική βάση τη συγκατάθεση του
υποκειμένου των δεδομένων. Ως υποκείμενο των δεδομένων συναινείτε στη συλλογή των Προσωπικών Δεδομένων που σας
αφορούν και αποδέχεστε τη συγκεκριμένη επεξεργασία από τα αρμόδια όργανα του κόμματος, για τον επιδιωκόμενο ανωτέρω
σκοπό, όπως απορρέει από το Καταστατικό του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία.
Ο ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία λαμβάνει όλα τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για να διασφαλίσει την προστασία
των Προσωπικών Δεδομένων που περιέρχονται στην κατοχή του, τα οποία τηρούνται μέχρι την ανάκληση της συγκατάθεσης σας.
Αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί από εσάς οποιαδήποτε στιγμή. Η ανάκληση της συγκατάθεσης δεν θίγει τη νομιμότητα της
επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση κατά το χρονικό διάστημα πριν την ανάκλησή της.
Ο ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία συμμορφώνεται πλήρως με τις διατάξεις του ΓΚΠΔ, ικανοποιώντας και διευκολύνοντας την
άσκηση των προβλεπόμενων κατά ΓΚΠΔ δικαιωμάτων των υποκειμένων των δεδομένων, τα οποία είναι τα εξής:
Δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού επεξεργασίας, φορητότητας δεδομένων, εναντίωσης στην
επεξεργασίας, ανάκλησης της συγκατάθεσης ανά πάσα στιγμή, καταγγελίας στην Αρμόδια Αρχή Προστασίας Δεδομένων
Προσωπικού Χαρακτήρα.
Η ιστοσελίδα της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα είναι διαθέσιµη στον ιστότοπο http://www.dpa.gr.
Μπορείτε να απευθύνετε οποιοδήποτε αίτηµα/ερώτηµα στην διεύθυνση contact@dpa.gr και να γνωστοποιήσετε περιστατικό
παραβίασης στην διεύθυνση databreach@dpa.gr καθώς και να υποβάλλετε καταγγελία στην διεύθυνση complaints@dpa.gr.
Στοιχεία Υπευθύνου Επεξεργασίας: ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ- ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ (ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ):
Τηλέφωνα: 210 3378508 - 553 - 554
Διεύθυνση: Πλατεία Ελευθερίας 1, 105 53, Αθήνα
Έχοντας λάβει γνώση των ανωτέρω, δηλώνω ότι δίνω την ελεύθερη, συγκεκριμένη, ρητή και με πλήρη επίγνωση συγκατάθεσή
μου στο πολιτικό κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ- ΠΣ (Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς - ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ), όπως συλλέγει,
φυλάσσει και επεξεργάζεται τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα που με αφορούν, σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό
Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ 2016/679), την Οδηγία (ΕΕ 2016/680) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καθώς και την εκάστοτε εν
ισχύ εθνική Νομοθεσία.
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Αποδέχομαι το Κόμμα να επικοινωνεί μαζί μου και να μου αποστέλλει κάθε πληροφόρηση που κρίνεται αναγκαία
στο e-mail ή / και στον αριθμό του κινητού τηλεφώνου μου.
Αποδέχομαι τις ιδεολογικές - προγραμματικές αρχές και πολιτικές θέσεις του Κόμματος ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ - Προοδευτική Συμμαχία (ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία) καθώς και την Πολιτική
Διακήρυξη - κάλεσμα για ένταξη στον ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, δεν είμαι μέλος άλλου Κόμματος και
επιθυμώ την εγγραφή μου στο μητρώο μελών του ΣΥΡΙΖΑ.

_____ / _____ / __________
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ
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