ξβξ

ΜΗΤΡΩΟ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ
Ο Δήμος Αθηένου ανακοινώνει ότι σε συνεργασία με το Συμβούλιο Κοινοτικού Εθελοντισμού
(Σ.Κ.Ε.) Αθηένου αποφάσισε τη δημιουργία Μητρώου «Εθελοντών» Αθηένου. Με το Μητρώο θα
υπάρχει κατάσταση με όλους τους εθελοντές και τον τομέα που θέλουν να βοηθούν, ενώ αυτό θα
δείξει και τη δυναμικότητα του Αθηενίτικου εθελοντισμού.
2. Εθελοντές που ήδη βοηθούν εθελοντικά στη Δημοτική Στέγη και αλλού, προτρέπονται να
εγγραφούν στο Μητρώο, αφού αυτό θα δημιουργηθεί ολοκληρωτικά για πρώτη φορά.
3. Όσοι ενδιαφέρονται να εγγραφούν στο Μητρώο «Εθελοντών» καλούνται να συμπληρώσουν
το πιο κάτω έντυπο και να το παραδώσουν στα γραφεία του Δήμου Αθηένου ή να το στείλουν με
τηλεομοιότυπο στον αριθμό 24522333 ή ηλεκτρονικά στη διεύθυνση mail@athienou.org.cy.
Από τον Δήμο Αθηένου, 13/2/2019

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ «ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ» ΑΘΗΕΝΟΥ
Με την παρούσα αίτηση παρακαλώ όπως εγγραφώ στο Μητρώο «Εθελοντών» Αθηένου.
Οι
υπεύθυνοι μπορούν να με καλούν για εθελοντική βοήθεια στον τομέα που αναφέρεται πιο κάτω:
Όνομα: …………………………………………………………………………………………………
Διεύθυνση: …………………………………………………………………………………………….
Τηλέφωνα: Σταθερό: ………………………………. Κινητό: …………………………………
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: ………………………………. @...................................
Τομέας Εθελοντισμού που ενδιαφέρομαι (σημειώστε √ δίπλα από τον/τους τομέα/τομείς
ενδιαφέροντος).
α. Δημοτική Στέγη Ενηλίκων.

……………………….

β. Παιδοβρεφοκομικός Σταθμός.

.……………………..

γ. Φεστιβάλ Αθηενίτικων Προϊόντων.

……………………….

δ. Εκδηλώσεις του Καλλινίκειου Δημοτικού Μουσείου.

……………………….

ε. Καθαριότητα στον Δήμο.

……………………….

στ. Δράσεις αναβάθμισης πρασίνου και γενικά του περιβάλλοντος.

……………………….

ζ. Άλλες εκδηλώσεις του Δήμου.

………………………

η. Καταφύγιο σκύλων.

………………………

θ. Γενικότερη ευημερία των ζώων.

………………………

ι. Άλλο (Καθορίστε).

…………………………………………………………………………………………

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

Ενημέρωση αναφορικά με την Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα:
Ο Δήμος Αθηένου ενημερώνει με την παρούσα ότι:
1. σε σχέση με τη σύσταση και λειτουργία του Μητρώου «Εθελοντών» του Δήμου Αθηένου θα τηρηθούν
οι πρόνοιες του Περί της Προστασίας των Φυσικών Προσώπων Έναντι της Επεξεργασίας των
Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και της Ελεύθερης Κυκλοφορίας των Δεδομένων αυτών Νόμος του
2018, Νόμος 125 (Ι)/2018.
2. τα στοιχεία επικοινωνίας του Δήμου Αθηένου, υπεύθυνου επεξεργασίας δυνάμει του Νόμου, έχουν ως
ακολούθως: διεύθυνση Λεωφόρος Αρχ. Μακαρίου Γ’, 2, 7600 Αθηένου, αρ. τηλ. 24811370, αρ.
τηλεομοιοτύπου (φαξ) 24522333 και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-,mail)
mail@athienou.org.cy
3. ο εκπρόσωπος του Δήμου Αθηένου, αναφορικά με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
σε σχέση με τη σύσταση και λειτουργία του Μητρώου «Εθελοντών» του Δήμου Αθηένου, είναι η κυρία
Στάλω Τζιακούρη και τα στοιχεία επικοινωνίας της εκπροσώπου έχουν ως ακολούθως: Λεωφόρος Αρχ.
Μακαρίου Γ’, 2, 7600 Αθηένου, αρ. τηλ. 24440192, αρ. τηλεομοιοτύπου (φαξ) 24522333 και διεύθυνση
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) dpo@athienou.org.cy
4. οι αποδέκτες των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία θα επεξεργάζονται από τον Δήμο
Αθηένου, σε σχέση με τη σύσταση και λειτουργία του Μητρώου «Εθελοντών» του Δήμου Αθηένου, θα
είναι οι ακόλουθοι: ο Δήμος Αθηένου και οι υπάλληλοι αυτού, το Σ.Κ.Ε. Αθηένου, οι υπηρεσίες της
Κυπριακής Δημοκρατίας, οι υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Συγκατάθεση για Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα:
Ο υποφαινόμενος ……………………………………………………………………………. εκ μέρους εμού,
δίδω τη ρητή συγκατάθεση για επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα με σκοπό τη
σύσταση και λειτουργία του Μητρώου «Εθελοντών» του Δήμου Αθηένου, δυνάμει πρόνοιες του Περί
της Προστασίας των Φυσικών Προσώπων Έναντι της Επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού
Χαρακτήρα και της Ελεύθερης Κυκλοφορίας των Δεδομένων αυτών Νόμος του 2018, Νόμος 125(Ι)/2018
και όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται από σχετική Νομοθεσία της Κυπριακής
Δημοκρατίας.
Μου έχει κοινοποιηθεί γραπτώς από τον Δήμο Αθηένου ότι ο στόχος του Μητρώου «Εθελοντών» του
Δήμου Αθηένου, είναι, σε πρώτο στάδιο, η ενδυνάμωση του εθελοντισμού στην Αθηένου. Το Μητρώο
«Εθελοντών» του Δήμου Αθηένου θα καταγράφει τους εθελοντές και τους τομείς που ενδιαφέρονται να
βοηθούν τόσο τον Δήμο όσο και το Σ.Κ.Ε. Αθηένου.
□ Δίδω τη συγκατάθεσή μου

□ Δεν δίδω τη συγκατάθεσή μου

Ονοματεπώνυμο: .................................................
Υπογραφή: ...........................................................

