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CULINARY CENTER & COOKERY CLUB
www.mathimatamageirikis.gr
Λ. Βουλιαγμένης 299 (πλησίον μετρό Αγ. Δημητρίου), Άγιος Δημήτριος, Τ: 210 9882378,
Skype: food.issues, E: info@mathimatamageirikis.gr , I: www.mathimatamageirikis.gr

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
Για τους σκοπούς της αιτηθείσας ενηµέρωσης συµπληρώστε:
Επιθυµώ να λαµβάνω τυχόν προωθητικό/ενηµερωτικό υλικό από το Culinary Center &
Cookery Club ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ (FOOD ISSUES E.E) µε τους παρακάτω τρόπους:
Συμφωνώ με τη χρήση του E-Mail για την λήψη του Newsletter του Culinary Center &Cookery Club
Μαθήματα Μαγειρικής

Συμφωνώ με τη χρήση του τηλεφωνικού μου αριθμού για την ενημέρωση μου, είτε τηλεφωνικώς είτε
μέσω αποστολής sms, σχετικά με τις Υπηρεσίες του Culinary Center & Cookery Club Μαθήματα Μαγειρικής

Συμφωνώ με τη χρήση της Διευθύνσεως κατοικίας μου για την ενημέρωση μου του Culinary Center &
Cookery Club Μαθήματα Μαγειρικής

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Με την υπογραφή της παρούσας δηλώνω ότι παρέχω ρητώς τη συγκατάθεσή μου στην επεξεργασία των παραπάνω δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα που αναφέρονται ή/και συνοδεύουν την παρούσα αίτηση από την ετερόρρυθμη εταιρεία με την επωνυμία
FOOD ISSUES Ε.Ε. (Culinary Center&Cookery Club Μαθήματα Μαγειρικής), που εδρεύει στον Άγιο Δημήτριο Αττικής επί της Λεωφ.
Βουλιαγμένης αριθ. 299, με ΑΦΜ 800510745 και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία είναι υπεύθυνος επεξεργασίας κατά το νόμο (Γενικός
Κανονισμός ΕΕ 2016/679). Δηλώνω επίσης ότι ενημερώθηκα πλήρως για τα κάτωθι: Τα δεδομένα αυτά θα χρησιμοποιηθούν για την
πληρέστερη ενημέρωσή μου σχετικά με τα προγράμματα και τις υπηρεσίες της Σχολής Μαθήματων Μαγειρικής Culinary
Center&Cookery Club και ενδέχεται να διαβιβαστούν και σε συνεργάτες της επιχείρησης. Τα δεδομένα αυτά διατηρούνται για διάστημα
πέντε ετών εκτός εάν δηλώσω ότι επιθυμώ τη λήψη newsletter ή/και sms. Στην περίπτωση αυτή τα δεδομένα μου θα διατηρούνται για
όσο χρονικό διάστημα επιθυμώ να λαμβάνω Newsletter ή/και sms. Η νομιμότητα της επεξεργασίας βασίζεται στο άρθρο 6§1α του
Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679. Έλαβα γνώση του δικαιώματος μου να ανακαλέσω τη συγκατάθεσή μου οποτεδήποτε, χωρίς να θιγεί η
νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση πριν από την ανάκλησή της, καθώς και του δικαιώματος υποβολής
αιτήματος στον υπεύθυνο επεξεργασίας για πρόσβαση, και διόρθωση ή διαγραφή ή περιορισμό επεξεργασίας των δεδομένων που με
αφορούν, το δικαίωμα αντίταξης στην επεξεργασία καθώς και το δικαίωμα στη φορητότητά. Τα δικαιώματα αυτά ασκούνται είτε με την
αποστολή επιστολής στη διεύθυνση Λεωφ. Βουλιαγμένης αριθ. 299, Άγιος Δημήτριος ΤΚ 17343, είτε με ηλεκτρονικό μήνυμα στη
διεύθυνση: info@mathimatamageirikis.gr. Επίσης, έλαβα γνώση ότι για τυχόν καταγγελία έχω το δικαίωμα να απευθυνθώ στην Αρχή
Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Δνση: Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα) είτε σε ηλεκτρονική μορφή μέσω του
ιστότοπου: www.dpa.gr.

Έλαβα γνώση και αποδέχομαι όλα τα παραπάνω για την εγγραφή μου

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

_________________

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ

___________

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΝΕΝΑΙΣΗΣ

_____________________
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