Paphos Classic Vehicle Club
Όμιλος Κλασσικών Οχημάτων Πάφου
Αίτηση Εγγραφής Μέλους
Επιθυμώ να εγγραφώ μέλος του Ομίλου Κλασσικού Οχήματος Πάφου (Ο.Κ.Ο.Π), όπως
φαίνεται πιο κάτω και σύμφωνα με το Καταστατικό και τους σχετικούς κανονισμούς.
Επίθετο:
Όνομα:
∆ιεύθυνση:

Email:
τηλ οικίας:

τηλ γραφείου:

Κινητό:

Φαξ:

Κλασικό VehicLes ανήκει
Make

Model

Registration No.

Year

c.c.

Αριθμός Μέλους / Membership Number:

Enclosing € 35.00*
(€20 for enrolment, single or couple, and €15 membership per member for the year. €7:50 half
year after 1st July)
* Επιταγές να εκδίδονται στο: P.C.V.C.

Ημερομηνία:

Υπογραφή:

ΕΝΤΥΠΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Εγώ, ο/η ______________________________________________________________________________________,
με Αρ. Ταυτότητας ……………………… (ή Αρ. Διαβατηρίου ……………………, σε περίπτωση μη έκδοσης Ευρωπαϊκής
Ταυτότητας), δια του παρόντος δίνω την ελεύθερη, ειδική και ρητή και ενημερωμένη συναίνεση μου στον ΟΜΙΛΟ
ΚΛΑΣΣΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΑΦΟΥ (ο «Όμιλος») ώστε να συλλέξει, αποθηκεύσει και επεξεργαστεί τα Δεδομένα
Προσωπικού Χαρακτήρα μου, σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων της ΕΕ 2016/679
(ΓΚΠΔ) και τη σχετική εθνική νομοθεσία µε βάση τις κατά καιρούς τροποποιήσεις τους.

Ο Όμιλος με έχει ενημερώσει για τα ακόλουθα:
- Ο Όμιλος θα συλλέγει, θα αποθηκεύει και θα επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού μου χαρακτήρα σε
ηλεκτρονική ή έντυπη μορφή για την διάρκεια που απαιτείται σε κάθε περίπτωση ξεχωριστά.
- Αυτά τα δεδομένα μπορεί να περιλαμβάνουν το ονοματεπώνυμό μου, τον αριθμό ταυτότητας και/ή τον
αριθμό διαβατηρίου μου, τον αριθμό τηλεφώνου μου, τον αριθμό φαξ μου, την ταχυδρομική μου
διεύθυνση, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μου και τη διεύθυνση κατοικίας μου, κ.λπ.
- Τα προαναφερθέντα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα θα χρησιμοποιηθούν, ανάλογα με την κάθε
περίπτωση, μόνο για τους σκοπούς εξέτασης και επεξεργασίας μιας αίτησης για εγγραφή ενός υποψηφίου
μέλους ως μέλους του Ομίλου και για την επίτευξη των κύριων σκοπών του.
- Η παροχή των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα μου στον Όμιλο αποτελεί νομική και συμβατική
προϋπόθεση ή απαίτηση για την αξιολόγηση οποιασδήποτε αίτησης και η άρνηση συμμόρφωσης μου μπορεί
να οδηγήσει στην απόρριψη του αιτήματός μου για να γίνω ή να συνεχίσω να είμαι ενεργό μέλος του Ομίλου.
- Ο Όμιλος μπορεί να προωθήσει τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα μου στους συνεργάτες του, μόνο εάν
είναι απαραίτητο, για νομικούς σκοπούς και/ή στους αρμόδιους φορείς για συμμόρφωση με τη Νομοθεσία.
Κατανοώ ότι όσων αφορά τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα έχω τα ακόλουθα δικαιώματα:
- να ενημερώνομαι για τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μου
- να έχω πρόσβαση στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μου
- να διορθώσω ή να τροποποιήσω τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μου
- να περιορίσω την επεξεργασία τους
- να διαγράψω τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μου («δικαίωμα να ξεχαστούν»)
- να ειδοποιούμαι σε περίπτωση που τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μου κατακρατούνται
- στη φορητότητα δεδομένων
- να αντιταχθώ στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μου
- να αντιταχθώ ή να ρυθμίσω την αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων από τον Όμιλο
- να υποβάλω παράπονο στον Επίτροπο Προστασίας Δεδομένων
- να ανακαλέσω τη συγκατάθεσή μου ανά πάσα στιγμή
Η ανάκληση της συγκατάθεσής μου δεν επηρεάζει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που πραγματοποιείται βάσει της
συγκατάθεσης που δόθηκε πριν από την απόσυρσή της. Εάν ο Όμιλος ως («Ελεγκτής Δεδομένων») σύμφωνα με το
ΓΚΠΔ έχει έννομο συμφέρον να διατηρήσει τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα μου, το αίτημά μου για ανάκληση ή
διαγραφή τους ενδέχεται να απορριφθεί.
Έχω επίσης διαβάσει και κατανοώ ότι:
- Την Πολιτική Απορρήτου του Ομίλου, η οποία διατίθεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση
https://www.paphosclassicvehicleclub.com
- Ότι για οποιαδήποτε απαίτηση/ερώτηση μπορώ να επικοινωνήσω με τη Συμβουλευτική Επιτροπή ταχυδρομικώς
στο εγγεγραμμένο γραφείο της που βρίσκεται επί της οδού P.O. Box 61801, 8138, Πάφος, Κύπρος. Τηλέφωνο: 97 760
997 ή ηλεκτρονικά στην διεύθυνση sec.pcvccyprus@gmail.com

Υπογραφή:

Ημερομηνία:

