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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως, στη βάση των σχετικών διατάξεων του 
Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, και των διατάξεων του περί της Προστασίας των Φυσικών 
Προσώπων Έναντι της Επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και 
της Ελεύθερης Κυκλοφορίας των Δεδομένων αυτών Νόμου [125(Ι)/2018], ενημερώνει 
-υπό την ιδιότητα του υπεύθυνου συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα- το φυσικό πρόσωπο που υπογράφει το συνημμένο Έντυπο 
Συμμετοχής και την παρούσα δήλωση,  για τα εξής: 
 
 
Α. ΕΙΔΟΣ ΚΑΙ ΠΗΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 
 

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα αφορούν στα στοιχεία που περιέχονται στο 
Έντυπο Συμμετοχής που θα υποβληθεί προς το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως, 
καθώς και αυτά που το Τμήμα αυτό, τυχόν να έχει νόμιμα συλλέξει ή θα συλλέξει από 
δημόσια προσβάσιμες πηγές ή / και αρχεία, ή  και άλλα στοιχεία που θα συλλεγούν, 
για σκοπούς διεξαγωγής και προβολής των Κρατικών Βραβείων Αρχιτεκτονικής 
2019. 
 
 
Β. ΣΚΟΠΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ  
Τα στοιχεία των συμμετεχόντων, θα συλλεχθούν από το Τμήμα Πολεοδομίας και 
Οικήσεως, με αποκλειστικό σκοπό τη διοργάνωση του θεσμού των Κρατικών 
Βραβείων Αρχιτεκτονικής και της επακόλουθης προβολής του.  Τα στοιχεία που θα 
συλλεχθούν, θα καταχωρηθούν στο αρχείο του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως 
και δε θα μεταβιβαστούν σε τρίτους. Το Τμήμα αυτό, ως Διοργανωτής του 
Διαγωνισμού, θα δύναται να κάνει χρήση των αναγκαίων και μόνο προσωπικών 
στοιχείων των βραβευμένων ή/και των άλλων συμμετεχόντων, σε σχετικά 
ενημερωτικά μέσα, για σκοπούς ανακοίνωσης και προβολής των αποτελεσμάτων 
καθώς και στο πλαίσιο οποιασδήποτε άλλης -σχετιζόμενης με τον Διαγωνισμό- 
προωθητικής ενέργειας. 
 
Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό, συνιστά ανεπιφύλακτη συναίνεση στη χρήση 
και διατήρηση των στοιχείων, ως αναφέρεται πιο πάνω.  
 
 
 
 

 
 
 



ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ 

 
Με την υπογραφή της παρούσας δήλωσης, οι κάτωθι υπογεγραμμένοι , δηλώνουμε 
ότι εν πλήρει επιγνώσει, συμφωνούμε, συναινούμε και παρέχουμε τη ρητή 
συγκατάθεσή  μας για την επεξεργασία όλων των προσωπικών μας δεδομένων, 
όπως αυτά έχουν δηλωθεί στο σχετικό Έντυπο Συμμετοχής και στα επισυναπτόμενα 
δικαιολογητικά και υποβάλλονται προς το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως, για τον 
ανωτέρω αναφερόμενο σκοπό. 
 
 
 
 
ΑΠΟΔΕΧΟΜΑΙ  
 
Όνομα………………………………………………………………….... [Ιδιοκτήτης Έργου] 
 
 
Υπογραφή …………………..                                           Ημερομηνία ………………….. 
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