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ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ
(σύμφωνα με τον Κανονισμό ΕΕ 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας
των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων
αυτών)

Στο πλαίσιο της φοιτήσεώς σας στην Πατριαρχική Ανώτατη Εκκλησιαστική
Ακαδημία Κρήτης, σας ενημερώνουμε ότι θα συλλέξουμε και θα επεξεργασθούμε
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα (π.χ. ονοματεπώνυμο, ιδιότητα, ΑΦΜ, ΑΜΚΑ,
διεύθυνση, τηλέφωνα, email), με σκοπό την επικοινωνία μαζί σας, αλλά και τη
διεκπεραίωση νομίμων υποχρεώσεων της Π.Α.Ε.Α. Κρήτης, αναφορικά με την
φοίτηση – σπουδές σας. Η Π.Α.Ε.Α. Κρήτης τηρεί τα αναγκαία μέτρα ασφαλείας
για τη διαφύλαξη των προσωπικών σας δεδομένων. Τα δεδομένα που θα
συλλεχθούν δεν θα διαβιβασθούν, ούτε και θα είναι προσβάσιμα σε τρίτους, με
εξαίρεση την κοινοποίηση σε αρχές του Δημοσίου ή άλλες υπηρεσίες, όπου τούτο
επιβάλλεται ρητά από την κείμενη νομοθεσία.
Τα προσωπικά δεδομένα που θα χρησιμοποιηθούν σχετίζονται με τα
παρακάτω:
Αίτηση Εγγραφής, Δικαιολογητικά Εγγραφής (όπως π.χ. ονοματεπώνυμο,
ιδιότητα, ΑΦΜ , ΑΜΚΑ, διεύθυνση, τηλέφωνα, email), Δήλωση Μαθημάτων,
Δήλωση ότι δεν φοιτάτε σε άλλη ανώτερη ή ανώτατη Σχολή, Ανανέωση
Εγγραφής, Τυχούσα Μετεγγραφή, Τυχούσα Διαγραφή, Αίτηση για χορήγηση
Βεβαιώσεων Σπουδών, Πιστοποιητικών Σπουδών, Αναλυτικής Βαθμολογίας,
Στεγαστικού Επιδόματος, Διανομής Συγγραμμάτων, Κωδικού για έκδοση
Ακαδημαϊκής Ταυτότητας, Κωδικού Δήλωσης και Παραλαβής Συγγραμμάτων.
Παροντολόγια Χειμερινών και Εαρινών Εξαμήνων, Δικαιολογητικά Απουσιών,
Καταχώρηση Βαθμολογίας, Καταστάσεις Βαθμολογίας, Δήλωση Πτυχιακής
Εργασίας, Καταστάσεις κηρύγματος φοιτητών, Δικαιολογητικά Ορκωμοσίας,
Βραβεία φοιτητών εφόσον είσαστε δικαιούχος, Κατατακτήριες εξετάσεις και
οτιδήποτε άλλο στοιχείο απαιτηθεί και αφορά τη φοίτησή σας.

Σας ενημερώνουμε ότι έχετε δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής,
περιορισμού, αντίταξης της επεξεργασίας, φορητότητας των δεδομένων,
υποβολής καταγγελίας στην εποπτική αρχή, σύμφωνα με τα άρθρα 15-22 του
Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (GDPR). Για να ασκήσετε τα
δικαιώματα σας μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας εγγράφως ή με
ηλεκτρονική επιστολή. Εποπτική Αρχή είναι η Αρχή Προστασίας Δεδομένων
Προσωπικού Χαρακτήρα (Κηφισίας 1-3, Αθήνα).

Ο/Η κάτωθι υπογράφων /ουσα……………………………………….., αφού
μελέτησα τα ως άνω, δηλώνω υπεύθυνα ότι συγκατατίθεμαι στην επεξεργασία
των προσωπικών μου δεδομένων από την Π.Α.Ε.Α. Κρήτης.
Ημερομηνία: …………….
Ο/Η δηλών/ούσα

