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Γ ι α τ θ ν πρ ο κ ι ρ υ ξ θ
ειδικότθτασ
__________________ __

____/___-___-______

ΑΙΣΗΗ – ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ

με αρ. πρ.:

Αριθ. πρωτ/λου αίτηςησ
*ςυμπλθρϊνεται
από το φορζα πρόςλθψθσ+

___/___-___-______

Α. ΣΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ ΠΡΟΛΗΨΗ

Κ.Η.Φ.Α.Π. ΜΕΓΑΛΟΧΑΡΗ

1. Επωνυμία φορζα:

Β. ΣΟΙΧΕΙΑ ΤΠΟΨΗΦΙΟΤ *ςυμπλθρϊςτε με κεφαλαία γράμματα τα ατομικά ςασ ςτοιχεία+
1. Επϊνυμο:

2. Όνομα:

4. Όν. μθτζρασ:

3. Όν. πατζρα:

5. Ημ/νία γζννθςθσ:

7. Α.Δ.Σ.:

/

/

8. Σόποσ κατοικίασ (πόλθ, διμοσ, κοινότθτα):
10.
Αρικ.:

12. Σθλζφωνο (με κωδικό):

Α

Γ

(νομόσ):

9. Οδόσ:

Γ.

6. Φφλο:

13. Κινθτό:

11. Σ.Κ.:

14. e-mail:

ΣΙΣΛΟ ΠΟΤΔΩΝ
β. βακμόσ τίτλου
α. ονομαςία τίτλου

(ςε δεκαδική μορφι)
ακζραιοσ

γ. ειδικότθτα

δεκαδικόσ

δ. ζτοσ
κτιςθσ

Δ.

ΛΟΙΠΑ ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ (τυπικά & τυχόν πρόςθετα) ΠΡΟΟΝΣΑ *ςυμπλθρϊςτε μόνο εφόςον για τθν επιδιωκόμενθ
απαιτοφνται από τθν ανακοίνωςθ και άλλα προςόντα πζρα από τον τίτλο ςπουδϊν (π.χ., άδεια άςκθςθσ επαγγζλματοσ, γνϊςθ ξζνθσ γλϊςςασ,
χειριςμόσ Η/Τ)+ και βακμολογοφνται ςφμφωνα με τθν προκιρυξθ (π.χ αποδεικτικά προχπθρεςίασ, πιςτοποιθτικό εντοπιότθτασ)

1. ......................................................................

4. ......................................................................

2. ......................................................................

5.

......................................................................

3. ......................................................................

6.

......................................................................

ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΤΝΗΜΜΕΝΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΩΝ
1.
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6.
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2.
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7.
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3.
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8.
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9.
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10.

.....................................................................................
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ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ/ΔΗΛΩΗ ΤΝΑΙΝΕΗ ΠΕΡΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΠΡΟΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Με ατομικι μου ευκφνθ και γνωρίηοντασ τισ κυρϊςεισ που προβλζπονται από τισ διατάξεισ τθσ παρ. 6 του άρκρ. 22 του
Ν. 1599/1986, δθλαδι: «Όποιοσ εν γνϊςει του δθλϊνει ψευδι γεγονότα ι αρνείται ι αποκρφπτει τα αλθκινά με ζγγραφθ υπεφκυνθ
διλωςθ του άρκρου 8 τιμωρείται με φυλάκιςθ τουλάχιςτον τριϊν μθνϊν. Επίςθσ εάν ο υπαίτιοσ αυτϊν των πράξεων ςκόπευε να
προςπορίςει ςτον εαυτόν του ι ςε άλλον περιουςιακό όφελοσ βλάπτοντασ τρίτον ι ςκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με
κάκειρξθ μζχρι 10 ετϊν», δηλϊνω ότι:
1. Όλα τα ςτοιχεία τθσ αίτθςισ μου είναι ακριβή και αληθή και κατζχω όλα τα απαιτοφμενα προςόντα για κάκε επιδιωκόμενο
κωδικό κζςθσ, όπωσ αυτά αναφζρονται ςτθν ανακοίνωςθ και αναγράφονται ςτθν παροφςα αίτθςθ. ε περίπτωςθ ανακρίβειασ
γνωρίηω ότι κα ζχω τισ ςυνζπειεσ που προβλζπονται από τισ διατάξεισ του Ν. 1599/1986.
2. Ενθμερϊκθκα από το ΚΗΦΑΠ Μεγαλόχαρθ και παρζχω τθ ςυγκατάκεςθ μου ειδικϊσ και ελευκζρωσ για τθν εκ μζρουσ του ΚΗΦΑΠ
Μεγαλόχαρθ ςυλλογι, τιρθςθ ςε (θλεκτρονικό ι μθ) αρχείο και επεξεργαςία, ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα εκνικι νομοκεςία και
τον Γενικό Κανονιςμό 2016/679 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου για τθν προςταςία των φυςικϊν προςϊπων ζναντι τθσ
επεξεργαςίασ των δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα, των προςωπικϊν δεδομζνων μου, τα οποία οικειοκελϊσ προςκομίηω ςτο
πλαίςιο τθσ παροφςασ αίτθςθσ υποψθφιότθτασ κάλυψθσ κζςθσ εργαςίασ. Σα δεδομζνα αυτά δφναται να επεξεργαςτεί ο Φορζασ
κατά τθν αξιολόγθςθ τθσ αίτθςθσ ςυμμετοχισ μου.
Σο ΚΗΦΑΠ Μεγαλόχαρθ δεςμεφεται ότι κα περιορίηεται ςτθ νόμιμθ επεξεργαςία μόνο των απολφτωσ αναγκαίων για τουσ ςκοποφσ
τθσ επεξεργαςίασ δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα, όπωσ αυτά δθλϊνονται από το υποκείμενο αυτϊν ι με τθ ςυνδρομι του
και ότι κα αποφεφγει τθν καταχϊρθςθ ευαίςκθτων δεδομζνων. Σο ΚΗΦΑΠ Μεγαλόχαρθ δεςμεφεται για τθν τιρθςθ εχεμφκειασ
και απορριτου των παραπάνω δεδομζνων, των οποίων θ επεξεργαςία κα διεξάγεται αποκλειςτικά και μόνο κατ’ εντολι του
ΚΗΦΑΠ Μεγαλόχαρθ από πρόςωπα που πλθροφν τα εχζγγυα και τισ προχποκζςεισ για να διαςφαλίηουν τθν τιρθςθ του
απορριτου και τα οποία τελοφν υπό τον ζλεγχο του ΚΗΦΑΠ Μεγαλόχαρθ.
Σο ΚΗΦΑΠ Μεγαλόχαρθ δεςμεφεται ότι κα λαμβάνει κάκε αναγκαίο τεχνικό ι οργανωτικό μζτρο για τθν αςφάλεια των δεδομζνων
και τθν προςταςία τουσ από τυχαία ι ακζμιτθ καταςτροφι, τυχαία απϊλεια, αλλοίωςθ, απαγορευμζνθ διάδοςθ ι πρόςβαςθ και
κάκε άλλθ ακζμιτθ επεξεργαςία.

Ημ ερο μη νί α: .. . .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. . .. .

Ο/ Η υ πο ψή φι .. .. .

Ονο ματ επ ϊνυ μ ο : .. . .. .. . .. .. . .. .. . .. .. .. . .. .. . .. .. . .. .

*υπογραφι+
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