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Έντυπο Γραπτής Συναίνεσης Διασφάλισης Προσωπικών Δεδομένων (βάσει 

απαιτήσεων του νέου GDPR) 

Αγαπητά μέλη, φίλοι και συνεργάτες της ΕΠΒΕ, 

Από τις 25 Μαΐου 2018 τίθεται σε εφαρμογή ο νέος κανονισμός για τα προσωπικά δεδομένα γνωστός 

ως General Data Protection Regulation (GDPR). Προκειμένου να εξακολουθείτε να λαμβάνετε την 

επικοινωνία μέσω email (ή με άλλο τρόπο που θα μας υποδείξετε), ενημερώσεις σχετικά με θέματα 

που αφορούν τα μέλη, τις δράσεις αλλά και άλλες σχετικές με το χώρο της συμβουλευτικής σημαντικές 

ενημερώσεις από την Ελληνική Προσωποκεντρικής και Βιωματικής Εταιρείας, θα πρέπει να δηλώσετε 

τη ρητή συγκατάθεσή σας. 

Μπορείτε να αρνηθείτε να συναινέσετε χωρίς καμία άλλη συνέπεια, όπως επίσης μπορείτε 

οποιαδήποτε στιγμή επιθυμείτε να ζητήσετε να διαγραφούν τα στοιχεία σας από τη βάση δεδομένων 

μας, κατά τη δική σας διακριτική ευχέρεια.  

Είναι σημαντικό να επιστραφεί έγκαιρα η φόρμα συναίνεσής σας, εφόσον επιθυμείτε να συνεχιστεί 

απρόσκοπτα η επικοινωνία μας και μετά τις 25 Μαΐου 2018. 

Τα στοιχεία σας είναι απόρρητα και θα κρατηθούν για όσο διάστημα βρίσκεται σε λειτουργία η ΕΠΒΕ. 

Το όνομα και όλα τα διαθέσιμα στοιχεία σας χρησιμοποιούνται μόνο από την ΕΠΒΕ και μόνο για 

ενημερώσεις, φορολογικά παραστατικά και λοιπές ενέργειες και δεν είναι διαθέσιμα σε τρίτους. 

Όλα τα προσωπικά στοιχεία που διατίθενται στη βάση δεδομένων μας, είναι σε συμφωνία με το νέο 

GDPR που τίθεται σε ισχύ από τις 25 Μάϊου 2018. 

Παρακαλούμε συμπληρώστε ευδιάκριτα το όνομά σας και την υπογραφή σας και επιστρέψτε αυτή τη 

φόρμα είτε ηλεκτρονικά είτε με άλλο τρόπο που σας διευκολύνει. 

Συναινώ  

Ονοματεπώνυμο:………………………………………………………    email/s……………………………….……..………………… 
 (σε περίπτωση που χρησιμοποιείτε δυο emails για την επικοινωνία σας με την ΕΠΒΕ, παρακαλούμε δηλώστε και τα δυο) 
 

Υπογραφή:……………………………………………………………              Ημερομηνία: ……/……/…… 

Δεν συναινώ  

Ονοματεπώνυμο:………………………………………………………     email/s…………….………………..…..…………………… 

Υπογραφή:……………………………………………………………              Ημερομηνία: ……/……/…… 

Εάν δεν συναινείτε στην αποστολή email, αλλά θέλετε να εξακολουθείτε να ενημερώνεστε, παρακαλώ 
υποδείξτε μας τον επιθυμητό για εσάς τρόπο και τα στοιχεία επικοινωνίας σας: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Με εκτίμηση 

Το Δ.Σ. της Ε.Π.Β.Ε. 
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