ΑΙΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ……………………...
…………………………………………………………….…
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ……………………….

Δ.Ο.Κ.Α.Π. ΜΑΝΔΡΑΣ - ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ
Σας παρακαλώ να εγκρίνετε την εγγραφή
του παιδιού μου στο Σταθμό σας,
……………………………………………..

…………………………………………………………….…
Συνημμένα υποβάλλω
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ…………………….....

……………………………………………….

……………………………………………………………....

1. Φωτοτυπία Ταυτότητας ή Διαβατηρίου

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ

2. Άδεια Παραμονής (σε περίπτωση αλλοδαπού)

……………………………………………………………….

3. Πιστοποιητικό Οικογενειακής
Κατάστασης

ΚΑΤΟΙΚΙΑ

4. Εκκαθαριστικό εφορίας
ΟΔΟΣ : …………………..…….ΑΡΙΘΜ. : ……..

5. Βεβαίωση Μονίμου Κατοικίας

ΠΟΛΗ :

6. Βεβαίωση Ανεργίας ΟΑΕΔ

…………………….…………….

(όπου φαίνεται η ισχύς της)

ΤΗΛΕΦΩΝΟ 1 : ………………………………
ΤΗΛΕΦΩΝΟ 2 : ………………………………

7. Αντίγραφο του Βιβλιαρίου Υγείας
του παιδιού με τα εμβόλια
(1η σελίδα & σελίδες εμβολιασμών)

ΔΕΛΤΙΟ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ
Γενικός αριθμός : ………………………………

8. Λογαριασμός ΔΕΚΟ
(ηλεκτρισμού, τηλεφώνου κλπ)

Ημερομηνία εκδόσεως : ………………..
………
Αρχή έκδοσης :
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Ο Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Πολιτισμού του Δήμου Μάνδρας - Ειδυλλίας συλλέγει και
επεξεργάζεται τα παραπάνω προσωπικά δεδομένα των αιτούντων, καθώς και των ανήλικων τέκνων τους, στα οποία
συμπεριλαμβάνονται και δεδομένα υγείας των τελευταίων (ίδετε συνημμένα έγγραφα), κατ’ ενάσκηση των νομίμων
αρμοδιοτήτων του (απόφαση 11391/4252, ΦΕΚ Β 1240/11-4-2017), για την εκτέλεση υποχρεώσεων και την άσκηση
δικαιωμάτων στον τομέα του δικαίου κοινωνικής προστασίας, για λόγους ουσιαστικού δημοσίου συμφέροντος και
προληπτικής ιατρικής των ανηλίκων τέκνων τους, ειδικότερα, για την εγγραφή / επανεγγραφή αυτών στον παιδικό /
βρεφονηπιακό σταθμό.
Ο Δ.Ο.Κ.Α.Π. Μάνδρας - Ειδυλλίας θα διατηρεί τα παραπάνω προσωπικά δεδομένα αποκλειστικά για τον ανωτέρω δηλωθέντα
σκοπό εγγραφής / επανεγγραφής των τέκνων στον παιδικό / βρεφονηπιακό σταθμό για ολόκληρο το σχολικό έτος ή για όσο
χρονικό διάστημα κριθεί αναγκαίο, συμπεριλαμβανομένης της αρχειοθέτησης προς το δημόσιο συμφέρον και δεν τα κοινοποιεί
σε καμία περίπτωση σε τρίτους, παρά μόνο στις αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες και στους φορείς εποπτείας και διαχείρισης των
Δομών των παιδικών / βρεφονηπιακών σταθμών.
Έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε αίτημα στον Δ.Ο.Κ.Α.Π. για πρόσβαση, διόρθωση, διαγραφή ή περιορισμό της επεξεργασίας
των δεδομένων, να αντιταχθείτε στην επεξεργασία και, σε περίπτωση παραβίασης, να υποβάλετε καταγγελία στην Αρχή
Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.
Για να ασκήσετε τα δικαιώματά σας και για κάθε ζήτημα προσωπικών δεδομένων μπορείτε να επικοινωνείτε με τον υπεύθυνο
προστασίας δεδομένων του Δ.Ο.Κ.Α.Π. στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου dpo_npdme@talis.gr.

Μάνδρα, ......../.………/2019
Ο/Η ΑΙΤΩΝ/ΟΥΣΑ

