
 
 

 
 

             Διαχείριση προσωπικών δεδομένων και επικοινωνιών 

Κανονισμός Προσωπικών Δεδομένων (GDPR) ΕΕ 2016/679 
     Από την 25η Μαΐου, τέθηκε σε ισχύ ο νέος Γενικός Κανονισμός Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 
(GDPR), που καθορίζει και καθιερώνει το νομικό πλαίσιο, βάσει του οποίου οι επιχειρήσεις θα συλλέγουν, 
θα χειρίζονται και θα επεξεργάζονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. 

     Στις σχολές οδηγών , δίνουμε μεγάλη έμφαση στην ορθή χρήση των προσωπικών σας 
δεδομένων και φροντίζουμε να είμαστε εναρμονισμένοι με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, τόσο σε 

Εθνικό, όσο και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. 
     Για τον σκοπό αυτό θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι για την εύρυθμη λειτουργία μας, αλλά και για 
να μπορούμε να σας παρέχουμε ακριβή και έγκαιρη πληροφόρηση που σας αφορά, θα διατηρούμε και θα 

επεξεργαζόμαστε τα ακόλουθα προσωπικά σας δεδομένα:   
 τα προσδιοριστικά στοιχεία της ταυτότητάς σας τα οποία είναι απαραίτητα για την συμπλήρωση των 

ανάλογων εντύπων όπως προβλέπεται από την νομοθεσία, καθώς και για την επικοινωνία μαζί σας   

ΝΑΙ               ΟΧΙ 
 Tις κατηγορίες των διπλωμάτων που έχετε με τις ημερομηνίες λήξης τους, για να σας ενημερώνουμε 

εγκαίρως πριν την λήξη τους   

NAI                 OXI 
 Tις υπηρεσίες που μας αναθέσατε να διεκπεραιώσουμε για λογαριασμό σας καθώς και σε ποιο στάδιο 

βρίσκονται για να μπορούμε να είμαστε εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών 

NAI               OXI  
 
Οφείλετε να παρέχετε αληθείς, ακριβείς, έγκυρες και πλήρεις πληροφορίες. 

 
        Οι πληροφορίες αυτές, επικαιροποιούνται σε τακτά διαστήματα και είναι οι ελάχιστες δυνατές που 
απαιτούνται για την διεκπεραίωση των υποθέσεων που μας αναθέτετε. 

        Η διάρκεια τήρησής τους, είναι η προβλεπόμενη από τον νόμο, για την ολοκλήρωση της υπηρεσίας 
που μας αναθέσατε ή για όσο διάστημα μας επιτρέπετε αν επιθυμείτε ενημέρωση για τα παραπάνω. 
        Οποιαδήποτε χρονική στιγμή θέλετε, έχετε τη δυνατότητα να ασκήσετε όλα τα δικαιώματα που σας 

παρέχει ο Νόμος ως προς την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, αποστέλλοντας σχετικό 
αίτημά σας και να μας ζητήσετε να διακόψουμε την επεξεργασία των δεδομένων σας ή και να τα 
διαγράψουμε οριστικά από τα αρχεία μας.  
        Δηλώνουμε ρητώς ότι δεν πρόκειται να προβούμε σε οποιαδήποτε αθέμιτη χρήση των προσωπικών 

σας δεδομένων και με κανέναν τρόπο δεν θα αποκαλύψουμε, δημοσιοποιήσουμε, πουλήσουμε, 
εκμισθώσουμε ή ανταλλάξουμε τα προσωπικά σας στοιχεία και τις πληροφορίες που μας εμπιστευθήκατε 
προς οποιοδήποτε τρίτο μέρος, εκτός και αν αυτό απαιτηθεί μέσω της νομίμου οδού. 

        Επίσης για λόγους ενημέρωσης θα λαμβάνετε πληροφορίες μέσω SMS/E-Mail και ταχυδρομικών 
επιστολών, καθώς και τηλεφωνικές κλήσεις από εργαζομένους της εταιρείας μας για την αποτελεσματική 
εξυπηρέτησή σας.  

 
e-mail:__________________@__________ σταθ. τηλέφ.: 21____________ κιν. τηλέφ.: 69___________ 
 

Έλαβα γνώση και συναινώ με τα παραπάνω   
 
Ονοματεπώνυμο:______________________________________  Υπογραφή:__________________ 


