ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΕΛΟΥΣ/ΕΘΕΛΟΝΤΗ
Προς Μονάδα ........……….………… του Κυπριακού Ερυθρού Σταυρού.
Παρακαλώ όπως με εγγράψετε ως μέλος/εθελοντή του Κυπριακού Ερυθρού Σταυρού, τις αρχές του
οποίου, όπως διέπονται από το Νόμο (Ν.39/1967) και το Καταστατικό του Κυπριακού Ερυθρού
Σταυρού, γνωρίζω και αποδέχομαι.
ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΠΙΟ ΚΑΤΩ
1. ΟΝΟΜΑ:

...........................………… ΕΠΩΝΥΜΟ:…..……………………........... Ημερ. Γεννήσεως:…………………

2. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ............................................................................................................................................
Ενορία: .............................................

Πόλη: ..................................................

Τ.Τ.: .........................................

Τηλ. Σταθερό: ………………… Κινητό: ………………… Φαξ: ………………… Email: ............................................
3. Η ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΝΑ ΑΠΟΣΤΕΛΛΕΤΑΙ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ
4. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ/ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ...........................................................................................................................
5. ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΩ ………… . (γράψετε πόσες)
Ερυθρό Σταυρό:
Δευτέρα

Πρωί

Τρίτη

ΩΡΕΣ εβδομαδιαία/ μηνιαία για βοήθεια στον Κυπριακό

Απόγευμα
Τετάρτη

Όποτε με καλέσετε

Πέμπτη

Παρασκευή

Σάββατο

και ποιες ημέρες
Κυριακή

6. ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΩ ΣΤΟΥΣ ΠΙΟ ΚΑΤΩ ΤΟΜΕΙΣ:
Ανθρωπιστική Βοήθεια

Διαχείριση Κρίσεων

Ψυχοκοινωνική Στήριξη

και Αποκατάστασης Οικογενειακών Δεσμών
Μετανάστες

Πρώτες Βοήθειες

Περιβαλλοντικές Δραστηριότητες

συγκέντρωσης πόρων

Αιμοδοσία

Υπηρεσία Αναζητήσεων
Οδική Ασφάλεια

Παγκύπριος Έρανος και άλλες δραστηριότητες

Συνέδρια και Σεμινάρια

7. ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΜΕΤΑΦΡΑΖΩ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΠΟ: Αγγλικά

Αραβικά

Γαλλικά

Περσικά

Γερμανικά

Άλλη Γλώσσα …………......................

8. ΜΠΟΡΩ: ΝΑ ΧΕΙΡΙΖΟΜΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ
ΝΑ ΕΚΤΕΛΩ ΓΡΑΦΕΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
Επιστολών,

Συμπλήρωση

ΝΑ ΕΚΤΕΛΩ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

(Διόρθωση Κειμένων, Διεκπεραίωση Αλληλογραφίας, Ετοιμασία
Εντύπων,

Γενικά

Καθήκοντα

Αρχείου,

Χειρισμό

Τηλεφώνου/Τηλεομοιότυπου/Ηλεκτρονικού Υπολογιστή)
9. ΓΡΑΨΕΤΕ ΟΤΙΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟ ΣΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΕ:
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
Υπογραφή ……………………………………………………………

Ημερομηνία ………………………………..........

ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΕΡΥΘΡΟ ΣΤΑΥΡΟ
Ο πιο πάνω αιτητής ενεγράφη ως μέλος την .............................................. 20 ............. / δεν ενεγράφη
.................................................................
Για Μονάδα

Αρ. Μητρώου

…………………….

......................................................
Ημερομηνία

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΛΟΥΣ/ΕΘΕΛΟΝΤΗ
Στο πλαίσιο εγγραφής μελών, ο Κυπριακός Ερυθρός Σταυρός (εφεξής «Κ.Ε.Σ.») συλλέγει και
επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν τους αιτούντες. Ο Κ.Ε.Σ.
δεσμεύεται να είναι διαφανής σε σχέση με τη συλλογή, το χειρισμό και τη διατήρηση των
προσωπικών δεδομένων των αιτούντων, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις προστασίας
προσωπικών δεδομένων του Κ.Ε.Σ.

1. ΤΥΠΟΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΟΝΤΑΙ
Ο Κ.Ε.Σ. συλλέγει μια σειρά πληροφοριών σχετικά με εσάς (βλ. Έντυπο "Αίτηση Εγγραφής
Μέλους/Εθελοντή"). Αυτό, χωρίς να υπέχει περιορισμούς, περιλαμβάνει τα ακόλουθα:
- Το πλήρες όνομα, τη διεύθυνση και τα στοιχεία επικοινωνίας, συμπεριλαμβανομένου του
αριθμού τηλεφώνου,
-

λεπτομέρειες σχετικά με τα προσόντα, την εμπειρία και το είδος της βοήθειας που
μπορείτε να παρέχετε,

Τα δεδομένα θα αποθηκευτούν με ασφάλεια στο αρχείο του Κ.Ε.Σ., που φυλάσσεται με
ασφάλεια στις εγκαταστάσεις μας, με περιορισμένη πρόσβαση μόνο από τον Υπεύθυνο
Ανθρώπινου Δυναμικού και τη Διοίκηση και τον εκάστοτε Διευθυντή/Διευθύντρια.

2. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Οι αρχές και οι σκοποί λειτουργίας του Κ.Ε.Σ. διέπονται από τον περί Κυπριακού Ερυθρού
Σταυρού Νόμο 39 του 1967 και το Καταστατικό του Κ.Ε.Σ. που θεσπίστηκε στις 25/01/2012. Ο
Κ.Ε.Σ. ζητά τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων κατά τη
διάρκεια της διαδικασίας εγγραφής σας ως μέλος/εθελοντής του Κ.Ε.Σ. και για την τήρηση
αυτών στο αρχείο μας. Η επεξεργασία δεδομένων από αιτούντες, μας επιτρέπει να
διαχειριστούμε τη διαδικασία εγγραφής μελών, καθώς και να αξιολογήσουμε και να
επιβεβαιώσουμε την καταλληλότητα ενός υποψήφιου μέλους/εθελοντή για εγγραφή.
Τα δεδομένα των επιτυχόντων, θα υποβληθούν σε επεξεργασία και θα παραμείνουν για όλη
τη διάρκεια της συνδρομής τους στον Κ.Ε.Σ., καθώς και μετά τη λήξη της συνδρομής τους για
άλλα 7 χρόνια για σκοπούς αρχείου και διευκόλυνσης επανεγγραφής τους κατά τη διάρκεια
αυτής της περιόδου. Πέραν των 7 χρόνων τα προσωπικά τους δεδομένα θα διαγράφονται και
θα παραμένουν μόνο μη-ταυτοποιήσιμα δεδομένα για στατιστικούς σκοπούς. Εάν η αίτησή
σας δεν είναι επιτυχής, ο Κ.Ε.Σ. δεν θα διατηρήσει το Έντυπο Αίτησης Εγγραφής
Μέλους/Εθελοντή ή/και οποιαδήποτε άλλα δεδομένα εκτός αν ζητηθεί ρητά από εσάς.
Εφόσον ζητήσετε να διατηρηθούν οι πληροφορίες σας από τον Κ.Ε.Σ., πρέπει επίσης να
τονιστεί ότι είστε ελεύθεροι να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή.

ΔΗΛΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ/ΕΘΕΛΟΝΤΗ
Παραχωρώ ελεύθερα στον Κυπριακό Ερυθρό Σταυρό τη συγκατάθεσή μου να
χρησιμοποιήσει και να επεξεργαστεί τα προσωπικά μου δεδομένα σχετικά με την αίτηση
εγγραφής μου ως μέλος/εθελοντής για τους σκοπούς που επεξηγούνται παραπάνω.
Δίνοντας τη συγκατάθεσή μου, αναγνωρίζω πλήρως και κατανοώ όλους τους
προαναφερθέντες όρους.

Σε περίπτωση που η αίτησή μου είναι επιτυχής επιθυμώ να διατηρήσετε τα
δεδομένα μου και την Αίτηση Εγγραφής Μέλους/Εθελοντή μου πέραν των 7
χρόνων μετά τη λήξη της συνδρομής μου για σκοπούς ιστορικού αρχείου του
Κυπριακού Ερυθρού Σταυρού μέχρι τη στιγμή που τυχόν ειδοποιήσω τον
Κυπριακό Ερυθρό Σταυρό περί του αντιθέτου.

Όνομα: ...………………………………………………………………..
Υπογραφή: …………………………………………………………….
Ημερομηνία: …………………………………………………………….

