
 

Σελίδα 1 

«Γιατροί του Κόσμου – Ελληνική Αντιπροσωπεία», Σαπφούς 12, Αθήνα, 105 53 

Τηλέφωνο:210.32.13.150/Fax 210-32.13.850, www.mdmgreece.gr 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ΄  

 

ΦΟΡΜΑ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ   

 

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ   

 ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

 ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ  

ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ  

ΓΙΑ THN  

‘’ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ 

«ΞΕΝΩΝΑΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ» 

ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ 32 – ΑΘΗΝΑ’’, 

ΓΙΑ ΤΟ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ 

«ΓΙΑΤΡΟΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ – ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ» 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 

84.000,00 € ΣΥΜΠ/ΝΟΥ Φ.Π.Α. 24% (67.741,94 € ΑΝΕΥ Φ.Π.Α. 24%) 

 

 



 

Σελίδα 2 

«Γιατροί του Κόσμου – Ελληνική Αντιπροσωπεία», Σαπφούς 12, Αθήνα, 105 53 

Τηλέφωνο:210.32.13.150/Fax 210-32.13.850, www.mdmgreece.gr 

 

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ ΠΕΡΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

1. Δηλώνω ότι ενημερώθηκα από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας του Σωματείου Γιατροί του Κόσμου-Ελληνική 

Αντιπροσωπεία και παρέχω τη συγκατάθεσή μου ειδικώς και ελευθέρως για την εκ μέρους του Σωματείου Γιατροί 

του Κόσμου-Ελληνική Αντιπροσωπεία συλλογή, τήρηση σε (ηλεκτρονικό ή μη) αρχείο και επεξεργασία, σύμφωνα 

με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία και τον Γενικό Κανονισμό 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της 

οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων), των προσωπικών δεδομένων μου, τα οποία 

δηλώνονται στη σχετική σύμβαση μίσθωσης έργου στο οποίο συμμετέχω, για τους σκοπούς υλοποίησης του εν 

λόγω έργου, ελέγχου από τις αρμόδιες χρηματοδοτικές αρχές, φορολογικούς, ασφαλιστικούς, καταβολής αμοιβών 

και για κάθε σκοπό που συνιστά εκ του νόμου υποχρέωση του Σωματείου Γιατροί του Κόσμου-Ελληνική 

Αντιπροσωπεία.. Αποδέκτης των ανωτέρω προσωπικών δεδομένων θα είναι το Σωματείο Γιατροί του Κόσμου-

Ελληνική Αντιπροσωπεία, το οποίο και θα τα επεξεργάζεται για τους ανωτέρω περιγραφόμενους σκοπούς. 

2. Επίσης, δηλώνω ότι ενημερώθηκα  ότι έχω δικαίωμα πρόσβασης και διαγραφής, για τα προσωπικά δεδομένα, που 

με αφορούν, και τα οποία αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας, καθώς και ότι μπορώ να ανακαλέσω ελεύθερα και 

αζημίως την παρούσα δήλωση συναίνεσης. Σχετικό αίτημά μου θα πρέπει να απευθύνεται εγγράφως προς: 

Σωματείο Γιατροί του Κόσμου-Ελληνική Αντιπροσωπεία, Σαπφούς 12, ΤΚ 10553, τηλ. 2103213150, φαξ. 

2103213850. Το Σωματείο έχει δικαίωμα να αρνηθεί το αίτημα διαγραφής αν η τήρηση των δεδομένων είναι 

απαραίτητη για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομίμων δικαιωμάτων του, καθώς για τις ανάγκες τήρησης της 

φορολογικής, ασφαλιστικής ή εν γένει εργατικής νομοθεσίας. Τέλος, αναλαμβάνω την υποχρέωση να ενημερώνω 

έγκαιρα το Σωματείο Γιατροί του Κόσμου-Ελληνική Αντιπροσωπεία για τυχόν μεταβολή των παραπάνω 

προσωπικών δεδομένων μου. 

3. Το Σωματείο Γιατροί του Κόσμου-Ελληνική Αντιπροσωπεία δεσμεύεται ότι θα περιορίζεται στη νόμιμη 

επεξεργασία μόνο των απολύτως αναγκαίων για τους σκοπούς της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα, όπως αυτά δηλώνονται από το υποκείμενο αυτών ή με τη συνδρομή του και ότι θα αποφεύγει την 

καταχώρηση ευαίσθητων δεδομένων. 

4. Το Σωματείο Γιατροί του Κόσμου-Ελληνική Αντιπροσωπεία δεσμεύεται για την τήρηση εχεμύθειας και απορρήτου 

των παραπάνω δεδομένων, των οποίων η επεξεργασία θα διεξάγεται αποκλειστικά και μόνο κατ΄εντολή του 

Σωματείου Γιατροί του Κόσμου-Ελληνική Αντιπροσωπεία, από πρόσωπα που πληρούν τα εχέγγυα και τις 

προϋποθέσεις για να διασφαλίζουν την τήρηση του απορρήτου και τα οποία τελούν υπό τον έλεγχο του Σωματείο 

Γιατροί του Κόσμου-Ελληνική Αντιπροσωπεία.  

5. Το Σωματείο Γιατροί του Κόσμου-Ελληνική Αντιπροσωπεία δεσμεύεται ότι θα λαμβάνει κάθε αναγκαίο τεχνικό ή 

οργανωτικό μέτρο για την ασφάλεια των δεδομένων και την προστασία τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, 

τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλη αθέμιτη επεξεργασία.  

6. Ενημερώθηκα ότι σε περίπτωση που θεωρώ ότι θίγεται κατά οποιονδήποτε τρόπο η προστασία των προσωπικών 

μου δεδομένων, μπορώ να προσφύγω στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων, καθώς και στα αρμόδια δικαστήρια. 

 

Το παρόν υπογράφεται σε 3 αντίτυπα.  

Ο/Η ΔΗΛΩΝ/ΟΥΣΑ 

Ημερομηνία: 

Υπογραφή: 

 


