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Δικαίωμα συμμετοχής στα πολιτιστικά προγράμματα έχουν όλοι οι πολίτες, με προτεραιότητα των δημοτών και των
κατοίκων του Δήμου Κερατσινίου – Δραπετσώνας.
Για να θεωρηθεί η εγγραφή περατωθείσα, πρέπει να έχουν προσκομισθεί ΟΛΑ τα απαραίτητα δικαιολογητικά όπου αυτά
απαιτούνται.
Ο κάθε μήνας προπληρώνεται, εντός του πρώτου δεκαημέρου, ανεξάρτητα από τις συμμετοχές που θα πραγματοποιηθούν.
Σε περίπτωση μη συμμετοχής στα δηλωθέντα προγράμματα για λόγους για τους οποίους δεν ευθύνεται η Διεύθυνση, τα
χρήματα που έχουν καταβληθεί δεν επιστρέφονται, ούτε συμψηφίζονται.
Αναφορικά με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τα οποία αφορούν τα μέλη και περιέχονται στο έντυπο,
ο υπογράφων την αίτηση συμφωνεί και αποδέχεται ότι η Διεύθυνση θα διατηρεί σε αρχείο και θα επεξεργάζεται τα
δεδομένα αυτά σύμφωνα με τους όρους του Ν. 2472/97.
Σε περίπτωση που ο αριθμός των συμμετεχόντων στα προγράμματα μειωθεί, η υπηρεσία μπορεί να συμπτύξει τμήματα και
να αλλάξει τις ώρες τμημάτων ώστε να προκύπτει τμήμα με επαρκή αριθμό ωφελουμένων.
Οι ώρες των απουσιών στα πολιτιστικά προγράμματα που οφείλονται σε υπαιτιότητα του μαθητή δεν αναπληρώνονται.
Οι μαθητές οφείλουν να ενημερώνουν τη Γραμματεία για οποιοδήποτε πρόβλημα ή αλλαγή στο πρόγραμμά τους.
Σε περίπτωση απουσίας των μαθητών, χωρίς ενημέρωση στη Γραμματεία, για τρία συνεχή μαθήματα, η υπηρεσία έχει το
δικαίωμα να τους αντικαταστήσει με αιτούντα από τη σειρά προτεραιότητας.
Όσα μέλη δεν επιθυμούν να συνεχίσουν τα μαθήματά τους, οφείλουν να ενημερώσουν άμεσα τη Γραμματεία για διακοπή
τους από αυτά. Σε αντίθετη περίπτωση, υποχρεούνται να καταβάλουν τα αντίστοιχα δίδακτρα μέχρι την ημέρα διακοπής.
Η αίτηση συμμετοχής έχει την ισχύ υπεύθυνης δήλωσης. Υπεύθυνος για την ακρίβεια των στοιχείων είναι ο υπογράφων.

Ημερομηνία

/

/ 2018
ΥΠΟΓΡΑΦΗ

1

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕNΩΝ,
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 13 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 2016/679
Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι από την 25η Μαΐου 2018, τέθηκε σε εφαρμογή ο νέος
κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρώπης υπ’ αριθμ. (ΕΕ)
2016/679 για τα προσωπικά δεδομένα (GDPR).
Τα Καλλιτεχνικά Τμήματα του Δήμου Κερατσινίου Δραπετσώνας υλοποιούνται στο πλαίσιο
προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Κερατσινίου Δραπετσώνας και της Δημοτικής
Επιχείρησης Α.Ε. με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ II ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
Α.E.» για την παροχή υπηρεσιών, στο πλαίσιο κοινά εξυπηρετούμενου δημοσίου σκοπού.
Τα προσωπικά στοιχεία που θα σας ζητηθούν κατά την εγγραφή σας, συλλέγονται μόνο για τους
σκοπούς της εύρυθμης λειτουργίας των Καλλιτεχνικών Τμημάτων και ΔΕ ΔΙΑΒΙΒΑΖΟΝΤΑΙ ΣΕ
ΑΛΛΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ, ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ Η ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ.
Η νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων σας γίνεται βάσει του αρθ 9 παρ 2 περίπτωση
η και θ.
Έχετε δικαίωμα να υποβάλλετε αίτημα για πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα που σας
αφορούν, για διορθώσεις ή διαγραφή (εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 17
Καν.2016/679), να αιτηθείτε επίσης τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων σας ή να
αντιταχτείτε στην επεξεργασία αυτή.
Επίσης έχετε το δικαίωμα να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού
Χαρακτήρα (Λ. Κηφισίας 1-3 Αθήνα Τ.Κ. 115-23).
Σας ενημερώνουμε ότι δε διενεργείται
συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ.
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