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Αναγράφεται ο αριθμός πρωτοκόλλου ή/και η ημερομηνία της προκήρυξης. 
 

A Ι Τ Η Σ Η   
 
 
 
τ..…   ……………………………...… 

.…………………………………..….. 

 
Όνομα πατέρα: .............................. 
 
Όνομα μητέρας: ............................. 
 
 
ΕΠΑΛ Αποφοίτησης: 

....................................................... 

....................................................... 

Τμήμα Σπουδών στο ΙΕΚ της 

Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής 

Τεχνών και Επαγγελμάτων: 

........................................................ 

........................................................ 

 
Δ/νση κατοικίας: ........................... 

...................................................... 

……………………………………… 

Πόλη - Τ.Κ.: ................................. 

Τηλ. (Σταθερό): ............................ 

Τηλ. (Κινητό): ................................ 

E-mail: ……………………………… 

 

 
Τόπος,  Ημερομηνία:  

.............................., ......./....../....... 

Π Ρ Ο Σ 
 
ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ  
Λ.ΣΥΓΓΡΟΥ 387 Π.ΦΑΛΗΡΟ    
 
 
 Παρακαλώ όπως εγκρίνετε τη συμμετοχή μου 
στη διαδικασία για την ανάδειξη υποτρόφων του 
Ιδρύματος Ευγενίδου (ακαδ. έτους 2021-2022)  

σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. _______________   
προκήρυξη, της οποίας έλαβα  γνώση. 
Συνοδευτικά υποβάλλω τα ακόλουθα 
δικαιολογητικά: 
 
1.  ............................................................... 

2.  ...............................................................  

3.  ............................................................... 

4.  ............................................................... 

5.  ............................................................... 

6.  ............................................................... 

7.  ............................................................... 

8.  ............................................................... 

9.  ............................................................... 

10.  .............................................................. 

 

Το Ίδρυμα Ευγενίδου επιθυμεί την διατήρηση της επικοινωνίας 
μαζί σας αποστέλλοντάς σας ενημερωτικό, πληροφοριακό και 
λοιπό υλικό, υπό την μορφή  ηλεκτρονικής ή έντυπης 
αλληλογραφίας. (Παρακαλούμε διαβάστε στην επόμενη σελίδα: 
Δήλωση Απορρήτου / Παροχή συγκατάθεσης λήψης Newsletter 
Ιδρύματος Ευγενίδου)  
  

            Συμφωνώ                        Δεν Συμφωνώ 

 
 

 

  

Ο/Η ΔΗΛ______ 
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Σημείωση: 

To κοινωφελές ίδρυμα με την επωνυμία «Ίδρυμα Ευγενίδου» (Λ.Συγγρού 387, Π.Φάληρο), (εφεξής το «Ίδρυμα») 

ενημερώνει ότι θα επεξεργάζεται, τόσο το ίδιο όσο και τρίτοι κατ’ εντολή και για λογαριασμό του, τα προσωπικά 

δεδομένα των φυσικών προσώπων (εφεξής «Υποκείμενα») που αναφέρονται στις αιτήσεις και στα 

συνυποβαλλόμενα με αυτές δικαιολογητικά για τη χορήγηση υποτροφιών ως εξής:  

Είδος των δεδομένων: Όσον αφορά στις αιτήσεις υποτροφιών και τα συνυποβαλλόμενα δικαιολογητικά: Τα 

προσωπικά δεδομένα που καταχωρίζονται στις αιτήσεις που υποβάλλονται για τη χορήγηση υποτροφιών και εκείνα 

που προκύπτουν από τα συνοδευτικά των ανωτέρω αιτήσεων έγγραφα που αποστέλλονται στο Ίδρυμα συνημμένα 

στις ανωτέρω αιτήσεις ή που το Ίδρυμα, με τη συναίνεση του Υποκειμένου, συλλέγει από άλλες πηγές για την 

αξιολόγηση της αίτησης, καθώς και τα προσωπικά δεδομένα που τυχόν προκύψουν κατά το διάστημα ισχύος της 

υποτροφίας. Σε όλα τα ανωτέρω είναι δυνατόν να περιλαμβάνονται και ευαίσθητα δεδομένα που αφορούν κυρίως 

την υγεία και την κοινωνική ασφάλιση του Υποκειμένου ή μελών της οικογένειάς του και τα οποία θα συλλέγονται 

από το Ίδρυμα κατόπιν προηγούμενης γραπτής συγκατάθεσης του Υποκειμένου.  

Σκοπός επεξεργασίας: α) Αξιολόγηση των αιτημάτων χορήγησης υποτροφιών και σε -περίπτωση θετικής 

αξιολόγησης– υποστήριξη, παρακολούθηση και εκπλήρωση των σχετικών συμβάσεων με τον υπότροφο και εν γένει 

των υποχρεώσεών του και των συναλλαγών του Ιδρύματος μαζί του, β) προάσπιση των συμφερόντων του Ιδρύματος 

και εκπλήρωση των υποχρεώσεών του βάσει Νόμου γ) δημόσια προβολή του Ιδρύματος δ) εκτέλεση σκοπού 

Ιδρύματος. 

Αποδέκτες των δεδομένων: Για τα δεδομένα που είναι αναγκαία για την εξυπηρέτηση καθενός από τους ανωτέρω 

σκοπούς επεξεργασίας και  στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων κάθε αποδέκτη: Η Διοίκηση και οι υπηρεσίες του 

Ιδρύματος, και υπό τις προϋποθέσεις του Νόμου, δημόσιες υπηρεσίες και δικαστικές ή εποπτικές αρχές, δημόσιοι 

λειτουργοί και κατά περίπτωση, άλλοι τρίτοι. 

Δικαιώματα Υποκειμένων: Κάθε υποκείμενο δεδομένων έχει όλα τα δικαίωμα που ορίζει η νομοθεσία περί 

προστασίας προσωπικών δεδομένων. Για τυχόν άσκηση των δικαιωμάτων σας σχετικά με την επεξεργασία των 

προσωπικών δεδομένων μπορείτε να απευθύνεστε στο Ίδρυμα (Γραμματεία Ιδρύματος, 210-9469642, 

info@eef.edu.gr). Το Ίδρυμα Ευγενίδου θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την ικανοποίηση του 

αιτήματος σας, ενημερώνοντάς σας γραπτώς για την πορεία του. 

 

***** 

 

Δήλωση Απορρήτου / Παροχή συγκατάθεσης λήψης Newsletter Ιδρύματος Ευγενίδου  

Τι προσωπικά δεδομένα επεξεργαζόμαστε: Για την εγγραφή σας στο newsletter του Ιδρύματος Ευγενίδου παρέχετε 

το ονοματεπώνυμό σας και την ηλεκτρονική σας διεύθυνση (email). Επίσης παρέχετε, προαιρετικά, τον αριθμό του 

κινητού σας τηλεφώνου, αποκλειστικά και μόνον για να έρθουμε σε επικοινωνία μαζί σας εάν η ηλεκτρονική σας 

διεύθυνση (email) που έχετε γράψει δεν είναι ευανάγνωστη. 

Για ποιο σκοπό μας δίνετε το email σας: Το Ίδρυμα Ευγενίδου θα χρησιμοποιεί το ονοματεπώνυμό σας και το email 

σας για να σας στέλνει το newsletter του, το οποίο περιέχει ‒μεταξύ άλλων‒ τα νέα του Ιδρύματος Ευγενίδου, 

πληροφορίες σχετικά με την ενημέρωση, υλοποίηση και αναβάθμιση των δράσεων, προγραμμάτων και υπηρεσιών 

που αναπτύσσει είτε αυτοτελώς είτε σε συνεργασία με άλλους φορείς, και σχετικά με την εκπαίδευση των νέων στο 

επιστημονικό και τεχνικό πεδίο. 

Παροχή συγκατάθεσης: Με την παροχή του ονοματεπωνύμου σας και του email σας παρέχετε ταυτόχρονα τη 

συγκατάθεσή σας στο να λαμβάνετε το newsletter. Με την παροχή του αριθμού του κινητού σας παρέχετε 

ταυτόχρονα τη συγκατάθεσή σας στο να επικοινωνήσουμε μαζί σας εάν η ηλεκτρονική σας διεύθυνση (email) που 

έχετε γράψει δεν είναι ευανάγνωστη. Έχετε δικαίωμα να ανακαλέσετε οποτεδήποτε τη συγκατάθεσή σας. Ο πιο 

απλός τρόπος για να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας είναι είτε κάνοντας click στο link που υπάρχει στο τέλος 

του email με το οποίο σας αποστέλλεται το newsletter, είτε επικοινωνώντας με το Ίδρυμα στα εξής στοιχεία 

επικοινωνίας: Ίδρυμα Ευγενίδου  (Λ. Συγγρού 387, Π. Φάληρο, Τ.Κ. 175 64) email: info@eef.edu.gr. Το Ίδρυμα 

Ευγενίδου θα συνεχίσει να σας στέλνει το newsletter για όσο χρονικό διάστημα η συγκατάθεσή σας δεν έχει 

ανακληθεί. 

Διατήρηση/Αποθήκευση: Το ονοματεπώνυμό σας, το email σας και ο αριθμός του κινητού σας (εφόσον τον 

αναγράψετε) θα αποθηκευτούν στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων που τηρεί το Ίδρυμα Ευγενίδου και δεν θα 

αποσταλούν σε οποιονδήποτε τρίτο, δεν θα κοινοποιηθούν σε άλλους αποδέκτες, ούτε θα διαβιβαστούν εκτός 

Ελλάδος. Το ονοματεπώνυμό σας, το email σας και ο αριθμός του κινητού σας (εφόσον τον αναγράψετε) 

διατηρούνται για όσο χρόνο δεν έχει ανακληθεί η συγκατάθεσή σας. 

Τα δικαιώματά σας: Με βάση το ισχύον νομικό πλαίσιο, έχετε δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής και 

λήψης αντιγράφου (φορητότητας) των δεδομένων που τηρούνται Ίδρυμα, όπως αναλυτικά περιγράφονται στην 

πολιτική απορρήτου του site. Κάθε φυσικό πρόσωπο έχει δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας 

Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Έχετε επίσης το δικαίωμα να ζητήσετε περιορισμό ή και διακοπή της 

επεξεργασίας στα στοιχεία του Ιδρύματος που αναφέρονται αμέσως παραπάνω. Για περισσότερες πληροφορίες, 

μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Ίδρυμα Ευγενίδου στο info@eef.edu.gr. 
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