ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ/ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΟΥ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Τ.Ε.Ε
Στο πλαίσιο των διατάξεων του Ν. 2472/1997 (ΦΕΚ 50Α/10.4.1997) «Προστασία του ατόμου από την
επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα» και μετά από απόφαση της Διοικ. Επιτροπής του Τ.Ε.Ε,
ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΤΕΕ (Τακτικά και Ομότιμα), να συμπληρώσουν την παρακάτω
ΑΙΤΗΣΗ ‐ ΔΗΛΩΣΗ ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ‐ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ.
Το έντυπο αυτό θα αποσταλεί υπογεγραμμένο από τον ενδιαφερόμενο στο Τμήμα Μητρώου του ΤΕΕ,
Νίκης 4, Τ.Κ. 105 63, ΑΘΗΝΑ.

ΑΙΤΗΣΗ – ΔΗΛΩΣΗ ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ‐ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (*)
Αρ. Μητρώου ΤΕΕ
Επώνυμο:
Πατρώνυμο:
Ταχυδρομική Διεύθυνση:
Ειδικότητα:

(**)
Όνομα:
Τηλ:

Δηλώνω ότι επιθυμώ να ισχύουν οι παρακάτω περιορισμοί στη διάθεση των προσωπικών μου στοιχείων
σε τρίτους, εκτός του ΤΕΕ:
Περιγραφή περιορισμού (Σημειώστε με Χ στο αντίστοιχο τετράγωνο)
Απαγόρευση Δημοσίευσης σε ηλεκτρονικούς οδηγούς στο διαδίκτυο*
Απαγόρευση Εκτύπωσης Καταλόγου για ιδιώτες*
Απαγόρευση Εκτύπωσης Ετικετών για ιδιώτες*
Απαγόρευση Εκτύπωσης Καταλόγου για Δημόσιους φορείς*
Απαγόρευση Εκτύπωσης Ετικετών για Δημόσιους φορείς*
Απαγόρευση παροχής στοιχείων σε Επαγγελματικούς Συλλόγους*
Απαγόρευση παροχής στοιχείων σε Τρίτους*
ΣΗΜΕΙΩΝΟΥΜΕ ΟΤΙ:
 Προσωπικά στοιχεία θεωρούνται η ταχυδρομική και η ηλεκτρονική διεύθυνση, το τηλέφωνο, η
ηλικία, η ημερομηνία πτυχίου, η ημερομηνία άδειας άσκησης επαγγέλματος, η γνώση ξένης
γλώσσας και το Πανεπιστημιακό Ίδρυμα αποφοίτησης.
 Δεν θεωρούνται προσωπικά στοιχεία ο Αριθμός Μητρώου, το ονοματεπώνυμο και η ειδικότητα.
 Η διάθεση των στοιχείων σε Δημόσιες Υπηρεσίες θα γίνεται κατά περίπτωση και θα αφήνεται
στην κρίση του επεξεργαστή του Αρχείου, ανάλογα με το σκοπό της διάθεσης.
 Δεν ισχύουν οι περιορισμοί διάθεσης προσωπικών στοιχείων για τα Όργανα Διοίκησης του ΤΕΕ,
για τις Δικαστικές Αρχές και για τους κλαδικούς Συλλόγους των Μηχανικών όσον αφορά στα
στοιχεία των Μελών τους.
(*) Συμπληρώνεται εφόσον επιθυμείτε να ισχύσουν ένας ή περισσότεροι από τους αναφερόμενους
περιορισμούς.
(**) Σε περίπτωση που ο Αρ. Μητρώου ΤΕΕ δηλωθεί λανθασμένα και συγχρόνως υπάρχει συνωνυμία, η
αντίστοιχη αίτηση – δήλωση δεν θα ληφθεί υπόψη.

Ο Δηλών/ούσα

