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Έντυπο Αιτήματος Συγκατάθεσης 
 
Το παρόν έντυπο (ή το γενικό format με τη χρήση άλλου μέσου, π.χ. σε έναν ιστότοπο) 
χρησιμοποιείται για την παροχή ρητής συγκατάθεσης για την επεξεργασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού για την 
Προστασία Δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (GDPR). Θα πρέπει να 
χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με την κατάλληλη δήλωση απορρήτου. 
 
Με αυτό το έντυπο ζητείται η συγκατάθεσή σας για να επιτραπεί η χρήση των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, για τους λόγους που 
αναφέρονται παρακάτω. Η υπογραφή σας είναι αναγκαία μόνο στη περίπτωση που 
επιθυμείτε να δώσετε τη συγκατάθεσή σας. 
 
Ποιοι είμαστε; 
 
Το όνομα του οργανισμού που ζητά τη συγκατάθεση για τη χρήση των στοιχείων σας, 
είναι: 
 
[Καταγράφονται τα ονόματα του Νομικού Προσώπου αλλά και τρίτων που θα 
βασίζονται στη συγκατάθεση που παρέχεται από αυτό το έντυπο.] 
 
 
Θα θέλαμε να χρησιμοποιήσουμε τα παρακάτω προσωπικά σας στοιχεία: 
 

• [Στοιχείο δεδομένων 1] 

• [Στοιχείο δεδομένων 2] 

• [Στοιχείο δεδομένων 3] 

• [Περισσότερα στοιχεία δεδομένων] 
 
 
Σκοπός συλλογής και επεξεργασίας των προσωπικών σας στοιχείων: 
 
[Περιγραφή των σκοπών της επεξεργασίας. Τι προσπαθείτε να επιτύχετε;] 
 
 
Δραστηριότητες Επεξεργασίας των προσωπικών σας στοιχείων: 
 
[Περιγραφή των δραστηριοτήτων επεξεργασίας που θα πραγματοποιηθούν με τα 
δεδομένα π.χ. αποθήκευση και μεταφορά σε τρίτους, ανάλυση.] 
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Ανάκληση συγκατάθεσης 
 
Έχετε τη δυνατότητα ανάκλησης της συγκατάθεσης που παρέχετε με αυτό το έντυπο 
ανά πάσα στιγμή. Αυτό μπορείτε να το κάνετε με [περιγράψτε τη μέθοδο ανάκλησης 
της συγκατάθεσης] 
 
 
Καταχώριση των προσωπικών σας στοιχείων: 
 
Εάν συναινείτε για την παροχή των προσωπικών στοιχείων σας, παρακαλείστε να τα 
συμπληρώσετε παρακάτω: 
 
[Τα στοιχεία που ζητούνται εδώ θα διαφέρουν ανάλογα με τα ζητούμενα δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα. Εάν η εταιρεία έχει ήδη τα δεδομένα, η ενότητα αυτή μπορεί 
να παραλειφθεί.] 
 
 

[Στοιχείο δεδομένων 1] 
 

 

[Στοιχείο δεδομένων 2] 
 

 

[Στοιχείο δεδομένων 3] 
 

 

[Περισσότερα στοιχεία 
δεδομένων] 

 

 
 
Ο/ Η συναινών  
 
 

Υπογραφή  

Ονοματεπώνυμο   

Ημερομηνία  

 
 
Αφού ολοκληρωθεί, αυτό το έντυπο θα πρέπει να υποβληθεί μέσω ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση dpo@cultureofxanthi.gr ή να ταχυδρομηθεί 
στη διεύθυνση: 
ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. 
Πλατεία Διοικητηρίου 1Α, ΤΚ 67133, Ξάνθη  

mailto:dpo@fodsaste.gr

