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Αίτηση συμμετοχής 

Ειδικό Πρόγραμμα Τηλεκατάρτισης με πιστοποίηση για επιστήμονες πληττόμενους 

από τον COVID-19 που εντάσσονται στους 6 βασικούς επιστημονικούς κλάδους 

της χώρας βάση ΚΑΔ οριζομένων από το Υπουργείο Οικονομικών 
 

 

 

Στοιχεία Δικαιούχου Επιταγής Κατάρτισης 

ΕΠΩΝΥΜΟ  ΟΝΟΜΑ  

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ  

Α.Φ.Μ.   ΔΟΥ  

ΑΜΚΑ  

ΚΛΑΔΟΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

(Κ.Α.Δ.) 
 

ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ  EMAIL  

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΤΗΛΕΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ  Παρακαλούμε επιλέξτε  (1) θεματικό αντικείμενο 

Προστασία προσωπικών δεδομένων 

(GDPR / DPO) 

 

☐ Δημόσιοι Ηλεκτρονικοί Διαγωνισμοί ☐ 

Ηλεκτρονικό Εμπόριο-Ηλεκτρονικές 

Συναλλαγές με σύγχρονα λογισμικά 

και εργαλεία 
☐ 

Βασικές Ψηφιακές Δεξιότητες σε λογισμικά 

της πλέον πρόσφατης περιόδου ☐ 

Σύγχρονες ψηφιακές εφαρμογές / 

Ψηφιακή υπογραφή - Ψηφιακά 

πιστοποιητικά – Ψηφιακή ανταπόκριση 

με το δημόσιο / 

Τηλεργασία/Τηλεδιάσκεψη 

☐ 
Τεχνικός προγραμματισμού έξυπνων 

κτιρίων (SMART BUILDINGS) ☐ 

Διαχείριση έργων & Διαδικτυακή 

Συνεργασία ☐ 
Σύγχρονες εκπαιδευτικές τεχνικές σε 

ψηφιακό περιβάλλον ☐ 

Μέτρα πρόληψης και ελέγχου 

λοιμώξεων που σχετίζονται με 

χώρους παροχής φροντίδας υγείας 

☐ 

Χρήση τεχνικών και εργαλείων 

προώθησης μέσα από τη χρήση μέσων 

κοινωνικής δικτύωσης(Social Media 

Marketing ) με σύγχρονα εργαλεία και 

Mobile εφαρμογές 

☐ 

Συνημμένα υποβάλλω τα παρακάτω:  

1) Φωτοαντίγραφο δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας  

2) Έναρξη Επαγγέλματος εκτυπωμένη από ΤΑΧΙS NET 

3) Φωτοαντίγραφο τραπεζικού λογαριασμού με το ΙΒΑΝ 

         ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο ωφελούμενος πρέπει να είναι κύριος δικαιούχος του τραπεζικού λογαριασμού. 

4) Υπογγεγραμμένη Εξουσιοδότηση 

 

Υπογραφή Δικαιούχου 
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Το Διαβαλκανικό Κέντρο Επιχειρηματικής Ανάπτυξης ΑΕ αποστέλλει σε τακτά χρονικά διαστήματα ενημερώσεις (newsletter) 

για νέα εκπαιδευτικά προγράμματα, υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης και νέα της εταιρείας μας. Ανά πάσα στιγμή 

μπορείτε να ανακαλέσετε τη συναίνεσή σας.  

☐   Επιθυμώ να λαμβάνω newsletter με περιεχόμενο εκπαιδευτικά προγράμματα, υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης 

και νέα του Διαβαλκανικού Κέντρου Επιχειρηματικής Ανάπτυξης ΑΕ 

☐ Δεν επιθυμώ να λαμβάνω newsletter με περιεχόμενο εκπαιδευτικά προγράμματα, υπηρεσίες συμβουλευτικής 

υποστήριξης και νέα του Διαβαλκανικού Κέντρου Επιχειρηματικής Ανάπτυξης ΑΕ 

Ενημερώθηκα για την επεξεργασία των προσωπικών μου δεδομένων  

όπως αυτή περιγράφεται  στο παρακάτω κείμενο της παρούσας αίτησης. 

 

 Ημερομηνία                                                                                                                                                                                                    Υπογραφή 
 

 

 

 

Το Διαβαλκανικό Κέντρο Επιχειρηματικής Ανάπτυξης ΑΕ δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην προστασία της ιδιωτικότητάς σας και 

των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα. Για τη διασφάλιση της ασφάλειας των πληροφοριών που μας προσκομίζετε, 

η εταιρεία μας έχει πιστοποιηθεί κατά ISO 27001:2013 και συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του Γενικού κανονισμού 

Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679. 

Η εταιρεία μας συλλέγει τα προσωπικά δεδομένα που βρίσκονται στην παρούσα αίτηση στο πλαίσιο και για τον σκοπό της 

παροχής εκπαιδευτικών υπηρεσιών και δεν προβαίνει σε επεξεργασία αυτών για άλλους σκοπούς. Για τον σκοπό της 

ενημέρωσής σας για επιπλέον εκπαιδευτικά προγράμματα, νέα της εταιρείας μας και παρεχόμενες συμβουλευτικές 

υπηρεσίες σας ζητείται διακριτή συναίνεση.  

Τα παραπάνω δεδομένα τηρούνται για όσο χρόνο απαιτείται για την παροχή των εκπαιδευτικών υπηρεσιών. 

Το Διαβαλκανικό Κέντρο Επιχειρηματικής Ανάπτυξης ΑΕ δεν διαβιβάζει ή δημοσιοποιεί προσωπικά στοιχεία σε τρίτους, χωρίς 

τη συγκατάθεσή σας, με εξαίρεση τις αρμόδιες υπηρεσίες του Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) ή 

άλλης Αναθέτουσας Αρχής, φορολογικές ή άλλες αρμόδιες δημόσιες αρχές, όταν αυτό απαιτείται από τον νόμο.  Επιπλέον, 

η εταιρεία μας δύναται να προβεί στη διαβίβαση των προσωπικών σας δεδομένων σε συνεργάτες ή άλλες εταιρείες με τις 

οποίες συνεργαζόμαστε όταν αυτό είναι απαραίτητο για την άσκηση των δραστηριοτήτων μας στο πλαίσιο της παροχής 

των υπηρεσιών μας προς εσάς. Σε κάθε περίπτωση όλοι οι εξωτερικοί μας συνεργάτες δεσμεύονται με υποχρέωση 

υιοθέτησης όλων των απαραίτητων τεχνικών μέτρων, τήρησης εχεμύθειας και εμπιστευτικότητας.  

Δεν διαβιβάζονται προσωπικά δεδομένα σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η εταιρεία μας δεν υιοθετεί μεθόδους 

αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ. 

Πρόσβαση στα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα έχουν μόνο οι ειδικά εξουσιοδοτημένοι για αυτό αρμόδιοι υπάλληλοι 

της εταιρείας μας, οι οποίοι κατά την άσκηση των καθηκόντων τους δεσμεύονται από υποχρέωση εμπιστευτικότητας. Το 

Διαβαλκανικό Κέντρο Επιχειρηματικής Ανάπτυξης ΑΕ, ως υπεύθυνος επεξεργασίας, λαμβάνει όλα τα απαραίτητα τεχνικά και 

οργανωτικά μέτρα για την ασφαλή επεξεργασία των δεδομένων σας.  

Σε σχέση με την επεξεργασία των δεδομένων σας έχετε όλα τα δικαιώματα που προβλέπονται στο Κεφάλαιο ΙΙΙ του ΓΚΠΔ και 

ειδικότερα τα δικαιώματα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού της επεξεργασίας, φορητότητας και 

εναντίωσης, εφόσον πληρούνται οι αντίστοιχες προϋποθέσεις του ΓΚΠΔ. Τα ως άνω δικαιώματά σας μπορείτε να τα ασκείτε 

υποβάλλοντας σχετικό αίτημα στην Υπεύθυνη για θέματα Προσωπικών Δεδομένων του Διαβαλκανικού Κέντρου 

Επιχειρηματικής Ανάπτυξης ΑΕ, Γεωργία Λειβαδάρου στο τηλέφωνο 2310567548 ή στο email dpo@diavalkaniko.gr ή 

αυτοπροσώπως στις διευθύνσεις: Αλκμήνης 36-38, Κάτω Πετράλωνα, Αθήνα, ΤΚ 11853 – Γ.Τσόντου 27-29, Δυτική Είσοδος 

Θεσσαλονίκης, ΤΚ 54627.  Επίσης έχετε το δικαίωμα να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού 

Χαρακτήρα εφόσον θεωρείτε ότι προσβάλλονται τα δικαιώματά σας δυνάμει του ΓΚΠΔ. 

 

Μπορείτε να ενημερωθείτε αναλυτικά για την Πολιτική Ασφάλειας και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων στην ιστοσελίδα 

μας www.diavalkaniko.gr. 
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