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ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. 
 
Ο/Η υπογράφων/ουσα δηλώνω ότι ενημερώθηκα σχετικά με την επεξεργασία των 
παραπάνω δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από το Δήμο Λαρισαίων, ο οποίος είναι 
Υπεύθυνος Επεξεργασίας κατά το νόμο (Γενικός Κανονισμός ΕΕ 2016/679) με έδρα τη 
Λάρισα, οδός Ίωνος Δραγούμη 1, Τ.Κ. 41222. Τα δεδομένα αυτά θα χρησιμοποιηθούν για 
την παρούσα Αίτηση και θα διαβιβαστούν σε όσους αποδέκτες περιλαμβάνονται στην 
Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του Δήμου Λαρισαίων. Τα ΠΔ μου δε θα 
διαβιβαστούν εκτός του Ε.Ο.Χ. Τα δεδομένα που παρέχω διατηρούνται από το Δήμο 
Λαρισαίων για όσο διάστημα χρειάζεται για τον σκοπό για τον οποίο έχουν συλλεχθεί ή 
για όσο διάστημα απαιτείται βάσει σύμβασης ή βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας. Τα 
στοιχεία επαφής ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και επικοινωνίας που χορηγήθηκαν 
νομίμως, στο πλαίσιο της παρούσας υπηρεσίας/αίτησης θα χρησιμοποιηθούν από το 
Δήμο Λαρισαίων για την προώθηση παρόμοιων υπηρεσιών ή για την εξυπηρέτηση 
παρόμοιων σκοπών. Ο Δήμος Λαρισαίων παρέχει τη δυνατότητα να αντιταχθώ στη 
συλλογή και χρησιμοποίηση των ηλεκτρονικών μου στοιχείων, με εύκολο τρόπο και 
δωρεάν, σε κάθε μήνυμα σε περίπτωση που εξ’ αρχής δεν διαφωνώ σε αυτή τη 
χρήση.  Έλαβα γνώση του δικαιώματός μου να ανακαλέσω τη συγκατάθεσή μου, 
οποτεδήποτε, χωρίς να θιγεί η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη 
συγκατάθεση πριν από την ανάκλησή της. Ο Δήμος Λαρισαίων είναι  πλήρως 
συμμορφωμένος με τον Γενικό Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας 
των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (GDPR) και έχει λάβει εύλογα οργανωτικά και 
τεχνικά μέσα για να προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγει σε σχέση με τις 
Υπηρεσίες του και ιδίως τυχόν ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα που τυγχάνουν συλλογής. 
Έλαβα γνώση ότι η παροχή των προσωπικών μου δεδομένων είναι απαραίτητη,  για τη 
διεκπεραίωση του αιτήματός μου σε κάποιες δε περιπτώσεις αποτελεί νομική υποχρέωση. 
Σε περίπτωση που επιλέξω να μην παρέχω τα Προσωπικά μου Δεδομένα που απαιτούνται 
ενδέχεται να μην είναι δυνατή η ικανοποίηση ή η εξέταση του αιτήματός μου. Εάν δεν 
επιθυμώ να χορηγήσω τη συγκατάθεσή μου για την επεξεργασία των προσωπικών μου 
δεδομένων μέσω της ηλεκτρονικής ενεργοποίησης ή και παρακολούθησης, παρέχεται σ’ 
εμένα η δυνατότητα να την απολαύσω στην βασική/συμβατική της μορφή υποβάλλοντας 
αντίστοιχη αίτηση στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου. Έλαβα γνώση του δικαιώματος 
υποβολής αιτήματος στον υπεύθυνο επεξεργασίας για πρόσβαση, διόρθωση, διαγραφή ή 
περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων που με αφορούν, του δικαιώματος 
αντίταξης στην επεξεργασία καθώς και του δικαιώματος στη φορητότητα των 
δεδομένων, καθώς και για τον τρόπο άσκησης τους, κατόπιν υποβολής αιτήματος, 
ερωτήματος ή παραπόνου σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα μου, επικοινωνώντας 
απευθείας με τον Υπεύθυνο  Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (DPO) [Φωτεινή 
Αργυρούλη] τηλεφωνικά στον αριθμό 2410236263, 2413-500 200 ή μέσω e-mail στη 
διεύθυνση dpo@larissa.gov.gr . 
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Επίσης, έλαβα γνώση περί του δικαιώματός μου για υποβολή καταγγελίας ενώπιον 
της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Δνση: Κηφισίας 1-3. 
T.K. 115 23. Αθήνα) είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση (www.dpa.gr). 

 
 
 


