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ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΦΟΡΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ((NEWSLETTER ) ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
ΧΑΛΑ
Η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι πολύ σημαντική για τον Δήμο
Χαλανδρίου και για το λόγο αυτό αιτούμαστε την συγκατάθεσή σας για την συλλογή και
διατήρηση των δεδομένων που συλλέγουμε μέσω της εγγραφής στην υπηρεσία
αποστολής ενημερωτικού δελτ
δελτίου (newsletter), με σκοπό να σας παρέχουμε έγκαιρη
ενημέρωση για τους δημοτικούς βρεφονηπιακούς
βρεφονηπιακούς-παιδικούς σταθμούς.
Εφόσον συμφωνείτε, τα δεδομένα (ονοματεπώνυμο, email) θα διατηρηθούν μέχρι να
αιτηθείτε την διαγραφή σας από την υπηρεσία αποστολής ενημερωτικού
δελτίου(newsletter). Τα δεδομένα σας δεν κοινοποιούνται σε ιδιώτες ή σε δημόσιους
φορείς και δεν διαβιβάζονται στο εξωτερικό. Ως προς τα προσωπικά σας δεδομένα έχετε
τα δικαιώματα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής και λήθης, περιορισμού της
επεξεργασίας, εναντίωσης στην επεξεργ
επεξεργασία
ασία και φορητότητας. Μπορείτε να ασκήσετε τα
δικαιώματά σας μετά από σχετικό σας αίτημα στον Δήμο Χαλανδρίου στη διεύθυνση
διεύθυνση:
helpdesk@halandri.gr.
Σε περίπτωση άσκησης ενός εκ των προαναφερόμενων δικαιωμάτων, o Δήμος θα λάβει
κάθε δυνατό μέτρο για την ικ
ικανοποίησή
ανοποίησή του αιτήματός σας εντός τριάντα (30)
ημερολογιακών ημερών από τη λήψη της σχετικής αίτησης, ενημερώνοντας γραπτώς για
την ικανοποίησή του, ή τους λόγους που εμποδίζουν την άσκηση.
Έχετε δικαίωμα να ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή την παρούσα συγκατάθ
συγκατάθεσή σας για την
εγγραφή στην υπηρεσία αποστολής ενημερωτικού δελτίου(newsletter
newsletter) καθώς και για τις
συνέπειες της τυχόν ανάκλησης.
Σε περίπτωση που αποφασίσετε ότι δεν επιθυμείτε πλέον να σας αποστέλλουμε
ενημερωτικό δελτίο (newsletter
newsletter) θα πρέπει να μας ενημερώσετε
μερώσετε με αποστολή σχετικού ee
mail στην διεύθυνση : helpdesk@
sk@halandri.gr.
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Σε κάθε δε περίπτωση έχετε δικαίωμα να απευθυνθείτε στην Αρχή Προστασίας
Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα είτε σε γραπτή μορφή (Κηφισιάς 1-3, Τ.Κ. 115-23),
είτε ηλεκτρονικά (www.dpa.gr).
Για την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων
https://www.chalandri.gr/oroi-xrisis/.
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Η παρακάτω συγκατάθεση περιλαμβάνεται στην ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής:
Επιθυμώ
να
διατηρούνται
τα
προσωπικά μου δεδομένα για να
λαμβάνω
ενημερωτικό
δελτίο
(newsletter)
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