
 

 

 

 

Αίτηση νέου μέλους 

 

Κατηγορία:     Basic    Premium     VIP 

 

Στοιχεία Εταιρείας / Φορέα 

 

Επωνυμία:    Διακριτικός τίτλος:  

 
Είδος 

 Επιχείρηση  

 Ακαδημαϊκός Φορέας 

 Δημόσιος Φορέας  

 Ερευνητικός Φορέας 

 Ελ. Επαγγελματίας  

 Άλλο:  

 
  

 

Κύκλος 

Εργασιών:  

Αριθμός 

προσωπικού:  

    

Α.Φ.Μ:  Δ.ΟΥ.:  

 

 
Τομείς 
Δραστηριότητας:  

  

 

Σύντομη 

περιγραφή 

δραστηριοτήτων:  

 

Διεύθυνση:  Τηλέφωνο:  

    

Website:    Email:  

  

  



 

 

 

Στοιχεία Επικοινωνίας Αιτούντος 

(σε περίπτωση μη φυσικού προσώπου) 

Ονοματεπώνυμο:  

Θέση / Ιδιότητα:  

 Email:        Τηλέφωνο:  

 

 

Στοιχεία Επικοινωνίας με υπεύθυνο Μάρκετινγκ 

 

Ονοματεπώνυμο:  

Θέση / Ιδιότητα:  

 Email:        Τηλέφωνο:  

 

 

Άλλες πληροφορίες / Σχόλια 

 

 
Για ποιο λόγο 
επιθυμείτε να γίνετε 
μέλος του IsZEB:  

  

 

 

 
Σχόλια:  

  

 

  



 

 

 

 

Πολιτική Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων 

 

Η εταιρεία «IsZEB», που εδρεύει στη Θεσσαλονίκης, 6ο  χλμ. Χαριλάου – Θέρμης, Τ.Κ. 57 001, 
(εφεξής «Υπεύθυνος Επεξεργασίας» ή «Εταιρεία»), δια της παρούσας, σας ενημερώνει ότι συλλέγει, 
επεξεργάζεται και αποθηκεύει, σε ηλεκτρονική ή/και φυσική μορφή, δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα που περιλαμβάνονται στο έντυπο «Αίτηση νέου μέλους», ήτοι προσωπικά στοιχεία του 
εκπροσώπου του αιτούντος νομικού προσώπου (ονοματεπώνυμο, θέση/ιδιότητα, e-mail και 
τηλέφωνο), καθώς και προσωπικά στοιχεία του αιτούντος ελεύθερου επαγγελματία/ατομικής 
επιχείρησης (επωνυμία, ΑΦΜ, ΔΟΥ, διεύθυνση, e-mail και τηλέφωνο), τηρώντας τις διατάξεις της 
ισχύουσας νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων του Κανονισμού (ΕΕ) 
2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (εφεξής «Γενικός Κανονισμός 
Προσωπικών Δεδομένων» ή «ΓΚΠΔ») και του Ν. 4624/2019, όπως ισχύει. 

Η εταιρεία συλλέγει τα ως άνω προσωπικά δεδομένα από εσάς , αποκλειστικά προς τον σκοπό της 
διασφάλισης της ομαλής λειτουργίας της, της σύναψης και ορθής εκτέλεσης της μεταξύ μας 
σύμβασης (συμφωνητικού συνεργασίας) και της προστασίας της ασφάλειάς σας. Η επεξεργασία των 
ανωτέρω προσωπικών δεδομένων είναι απαραίτητη για την εκτέλεση της μεταξύ μας σύμβασης  ή 
για να ληφθούν μέτρα πριν από τη σύναψη σύμβασης  (άρθρο 6 παρ. 1 στοιχ. β΄ ΓΚΠΔ). 

Τα ως άνω προσωπικά δεδομένα σας δεν θα διαβιβασθούν σε οποιονδήποτε  τρίτο, εκτός εάν 
αυτό επιβάλλεται για την εκπλήρωση υποχρεώσεων της εταιρείας από τον νόμο ή είναι αναγκαίο 
για την εκπλήρωση των σκοπών της επεξεργασίας, τηρουμένων των υποχρεώσεων που απορρέουν 
από την ισχύουσα νομοθεσία. Πρόσβαση στα ως άνω προσωπικά δεδομένα δύναται να αποκτήσουν 
εξουσιοδοτημένα μέλη της εταιρείας ή/και εξουσιοδοτημένοι εξωτερικοί συνεργάτες της (π.χ. 
εξωτερικός λογιστής, κλπ.) που θα τα επεξεργασθούν αποκλειστικά για την εκπλήρωση  των ως άνω 
σκοπών. Επίσης, η κοινοποίηση των προσωπικών σας πληροφοριών δύναται να γίνει  σε δημόσιες 
αρχές, φορείς και οργανισμούς ή δικαστήρια, εφόσον απαιτηθεί. H εταιρεία δε θα διαβιβάσει τα ως 
άνω προσωπικά δεδομένα σε χώρα εκτός της Ε.Ε./Ε.Ο.Χ. 

Η εταιρεία διατηρεί τα ως άνω προσωπικά δεδομένα για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για 
την εξυπηρέτηση των προαναφερθέντων σκοπών επεξεργασίας, καθώς και για όσο χρονικό 
διάστημα απαιτείται, προκειμένου να συμμορφωθεί με τις νόμιμες υποχρεώσεις της και για την 
αναγνώριση, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων. Μετά δε το πέρας του ως άνω χρονικού 
διαστήματος θα προβεί στην οριστική διαγραφή/καταστροφή των ως άνω προσωπικών δεδομένων. 

Τα προσωπικά σας δεδομένα θεωρούνται απολύτως εμπιστευτικά και τηρούνται μόνο για τους  
ως άνω σκοπούς επεξεργασίας. Η εταιρεία θέτει σε εφαρμογή τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά 
μέτρα ώστε να διασφαλίζεται το κατάλληλο επίπεδο προστασίας έναντι των κινδύνων, που 
απορρέουν από την επεξεργασία, ιδίως από τυχαία ή παράνομη καταστροφή, απώλεια, αλλοίωση, 
άνευ αδείας κοινολόγηση ή προσπέλαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που διαβιβάστηκαν, 
αποθηκεύτηκαν ή υποβλήθηκαν κατ' άλλο τρόπο σε επεξεργασία.  

Με την επιφύλαξη συγκεκριμένων περιορισμών που προβλέπονται στην Νομοθεσία περί 
Προσωπικών Δεδομένων, έχετε τα παρακάτω δικαιώματα: 

- Δικαίωμα πρόσβασης: Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε πρόσβαση  στα προσωπικά σας δεδομένα 
και να πληροφορηθείτε εάν και ποια δεδομένα σας τηρούμε, τον σκοπό και τρόπο επεξεργασίας 
τους, την προστασία τους αλλά και τα δικαιώματά σας ως υποκείμενα των δεδομένων αυτών. Ακόμη, 



 

 

 

μπορείτε να ζητήσετε αντίγραφο των δεδομένων σας που υπόκεινται σε επεξεργασία, το οποίο σας 
παρέχεται χωρίς κόστος. 

- Δικαίωμα διόρθωσης: Εάν πιστεύετε ότι τα προσωπικά δεδομένα σας δεν είναι ακριβή ή πρέπει 
να επικαιροποιηθούν, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διόρθωση ανακριβών πληροφοριών και τη 
συμπλήρωση ελλιπών στοιχείων. 

- Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας: Εάν θεωρείτε ότι τα δεδομένα σας δεν είναι ακριβή, 
ή η επεξεργασία τους είναι παράνομη ή θεωρείτε ότι τα δεδομένα σας δεν μας χρειάζονται πλέον, ή 
έχετε αντιρρήσεις ως προς την επεξεργασία, έχετε το δικαίωμα να απαιτήσετε τον περιορισμό της 
επεξεργασίας. 

- Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία: Έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία 
των δεδομένων σας ανά πάσα στιγμή και για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή 
σας, στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, εκτός και αν 
υφίστανται επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι για την επεξεργασία οι οποίοι υπερισχύουν των 
συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη 
νομικών αξιώσεων. 

- Δικαίωμα διαγραφής («δικαίωμα στη λήθη»): Όταν δεν επιθυμείτε πλέον την επεξεργασία και 
διατήρηση των προσωπικών σας δεδομένων, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή τους, υπό 
την προϋπόθεση ότι τα δεδομένα δεν τηρούνται για κάποιο συγκεκριμένο νόμιμο και δηλωμένο 
σκοπό. 

Ακόμη, έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων 
Προσωπικού Χαρακτήρα, εφόσον θεωρείτε ότι η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων 
αντίκειται στην ισχύουσα νομοθεσία. 

Για τυχόν διευκρινίσεις, σχετικά με την παρούσα πολιτική επεξεργασίας των προσωπικών σας 
δεδομένων ή την άσκηση των νομίμων δικαιωμάτων σας, μπορείτε να επικοινωνείτε με την  εταιρεία, 
στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας: 

Email: info@iszeb.gr 
Τηλέφωνο: 2311 257505 
 
 

Δηλώνω ρητά ότι έχω διαβάσει, κατανοήσει και ανεπιφύλακτα αποδεχθεί την Πολιτική 
Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων της εταιρεία IsZEB, όπως αυτή αναλύεται ανωτέρω.  

 
 
Ο/Η Αιτών/ούσα      Ημερομηνία:      /     / 20……. 
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