
ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ 

Όνομα : 

Επώνυμο: 

Όνομα πατρός:  Όνομα μητρός: 

Ημερ. Γέννησης:   Τόπος Γέννησης: 

E-mail: 

Διεύθυνση: 

Πόλη:   T.Κ: 

Τηλέφωνο Οικίας:   Τηλέφωνο Εργασίας: 

Κινητό:   Fax: 

Α.Φ.Μ:   Δ.Ο.Υ.: 

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας: 

Αριθμός αδείας* : 

Ημ/νία:_____________ 

Αιτούμαι να λάβω μέρος στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα 105 ωρών που διοργανώνει η INTERACTIVE Ο.E. (ή 
άλλος συνεργαζόμενος, εκπαιδευτικός φορέας που θα μου υποδείξει) στο πλαίσιο του προγράμματος 
«κατάρτιση και πιστοποίηση προσωπικού ΙΕΠΥΑ - Ιδιωτικών Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας», 
σύμφωνα με την υπ. αριθμό 4892/1/76-γ/17-5-10 Κ.Υ.Α. των Υπουργών Εργασίας και Παιδείας, Δια βίου 
Μάθησης Κοινωνικής Ασφάλισης & Θρησκευμάτων και Προστασίας του Πολίτη (ΦΕΚ 664Β/17-05-2010), 
όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμό 4892/1/76-στ’ Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 1091Β/1907/2010), καθώς και με 
την υπ’ αριθμό 1016/109/183 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 606/Α/05-03-2012). 

Με την είσπραξη της αμοιβής της η INTERACTIVE O.E. θα εκδώσει το υπό τον ΚΒΣ απαιτούμενο παραστατικό 
χωρίς επιβάρυνση ΦΠΑ, δεδομένου ότι η συγκεκριμένη δραστηριότητα απαλλάσσεται από το ΦΠΑ με βάση το 
άρθρο 22 του Ν.2859 σε συνδυασμό με τις διατάξεις της ΠΟΛ 1285/1998. 

Η παρακολούθηση του προγράμματος εκπαίδευσης θα γίνει σύμφωνα με το ημερήσιο πρόγραμμα που θα μου 
κοινοποιήσει η INTERACTIVE O.E.

*Αν δεν υπάρχει συμπληρώστε : «όχι»

Η ΑΙΤΟΥΣΑ / Ο ΑΙΤΩΝ:



Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Η  Γ Ι Α  Τ Η Ν  Ε Π Ε Ξ Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α  Τ Ω Ν  Π Ρ Ο Σ Ω Π Ι Κ Ω Ν  Σ Α Σ  Δ Ε Δ Ο -

Μ Ε Ν Ω Ν  

(Κατ’ άρθρον 13 και 14 GDPR 2016/679 Κανονισμού Ε.Ε.) 

1. Υπεύθυνος Επεξεργασίας : Τα προσωπικά σας δεδομένα συλλέγει, διατηρεί σε αρχείο και 

επεξεργάζεται ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας η Εταιρεία INTERACTIVE O.E., η οποία εδρεύει στην 

οδό Ειρήνης & Δρίζη 1, Κοζάνη,T.K 50100, Τηλ.: 24610 49116, email: info@interactive.gr 

2. Σκοπός Επεξεργασίας : Τα προσωπικά σας δεδομένα συλλέγονται για την εκπαίδευση επαγ-

γελματιών που δεν διαθέτουν αναγνωρισμένο επαγγελματικό τίτλο της ειδικότητας «Προσωπικό 

ιδιωτικής ασφάλειας»  

3. Ποια προσωπικά σας δεδομένα συλλέγουμε :  

Για την υποβολή της αίτησής σας: 

• Προσωπικά στοιχεία: Ονοματεπώνυμο εκπαιδευόμενου, πατρώνυμο και μητρώνυμο, 

ΑΦΜ, Α.Δ.Τ., ημερομηνία γέννησης Διεύθυνση κατοικίας, Τηλέφωνα επικοινωνίας, ηλε-

κτρονικές διευθύνσεις (e-mail),  

4. Πηγές των δεδομένων: Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που περιέχονται στην παρούσα 

αίτηση, καταχωρούνται από τους εκπαιδευόμενους 

5. Νομική Βάση Επεξεργασίας των δεδομένων: Οι νομικές βάσεις σύμφωνα με τις οποίες επε-

ξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα είναι οι εξής : 

β) η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση σύμβασης της οποίας το υποκείμενο των δε-

δομένων είναι συμβαλλόμενο μέρος ή για να ληφθούν μέτρα κατ' αίτηση του υποκειμένου των 

δεδομένων πριν από τη σύναψη σύμβασης 

5. Χρονικό διάστημα αποθήκευσης των δεδομένων σας : Τα στοιχεία σας διατηρούνται για 

όσο χρονικό διάστημα είναι αναγκαίο για την ολοκλήρωση της διαδικασίας της εκπαίδευσης και της 

συμμετοχής σας σε εξετάσεις πιστοποίησης. 

6. Αποδέκτες : Εκτός από την εταιρεία INTERACTIVE O.E., τα στοιχεία σας κοινοποιούνται στο 

Κεντρο Μελετών Ασφαλείας (Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη) όπως προβλέπει ο νόμος. Τα προ-

σωπικά σας δεδομένα δεν θα μεταβιβαστούν σε άλλους ιδιώτες ή δημόσιους φορείς. Επίσης δεν θα 

διαβιβαστούν εκτός της Ε.Ε. 

7. Τα δικαιώματά σας : Αναφορικά με τα προσωπικά σας δεδομένα έχετε το δικαίωμα για : α) 

υποβολή αιτήματος για πρόσβαση, διόρθωση ή διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων ή 

περιορισμό της επεξεργασίας τους β) εναντίωση στην επεξεργασία τους, γ) φορητότητα των 

δεδομένων σας, δ) σε περίπτωση που η επεξεργασία των δεδομένων σας πραγματοποιήθηκε με 

βάση δική σας συγκατάθεση έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε την συγκατάθεσή σας.  

Για οποιοδήποτε θέμα αφορά στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων μπορείτε να επι-

κοινωνήσετε απευθείας με την Υπεύθυνο Εταιρεία στα στοιχεία επικοινωνίας:  τηλ.: 24610 49116, 

email: info@interactive.gr 

Για οποιαδήποτε παράβαση αφορά την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, έχετε το 

δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρα-

κτήρα,  Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, τηλ.: +30-210 6475600, e-mail: contact@dpa.gr  

Σε συνέχεια των ως άνω, δηλώνω ότι έχω ενημερωθεί πλήρως για τους όρους της επεξεργασίας 

των προσωπικών μου δεδομένων κατά τις επιταγές του Κανονισμού ΕΕ (2016/679). 

Ημερομηνία και Τόπος       Υπογραφή 
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