
Σελ. 1 

 

 
 

 
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ 
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Πανεπιςτθμιοφπολθ  
157 72 Ζωγράφου 
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Ζωγράφου .. / .. / 202.. 
 

Προσ το 
Εφορευτικό Συμβοφλιο τθσ Βιβλιοκικθσ 

 
Θζμα: Δωρεά προσ την Βιβλιοθήκη 

 

Ονοματεπϊνυμο: 

Ιδιότθτα: Email: 

Διεφκυνςθ:                                                                                           τθλ.:  

 

Παρακαλϊ να γίνει αποδεκτι θ δωρεά των βιβλίων/περιοδικϊν που ακολουκοφν / ι 
αναφζρονται ςτον ςυνθμμζνο κατάλογο: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εάν όλο ι μζροσ του προαναφερκζντοσ υλικοφ δεν μπορεί να ενταχκεί ςτθ ςυλλογι τθσ 
Βιβλιοκικθσ,  ςυμφωνϊ να διατεκεί με απόφαςθ του Εφορευτικοφ Συμβουλίου τθσ Βιβλιοκικθσ. 

 

Eνημζρωςη των δωρητών για την επεξεργαςία  των προςωπικών δεδομζνων 

 

1. Τα προςωπικά ςασ δεδομζνα που ςυμπλθρϊνετε ςτθν παροφςα αίτθςθ ςυλλζγονται με 
ςκοπό τθ δθμιουργία μθτρϊου δωρθτϊν και τθ λιψθ τθσ ςυγκατάκεςι ςασ για τθν 
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διανομι του υλικοφ, ςε περίπτωςθ αδυναμίασ ζνταξθσ του προςφερόμενου υλικοφ ςτθν 
Βιβλιοκικθ μασ. 

2. Λαμβάνουμε όλα τα κατάλλθλα και επαρκι οργανωτικά και τεχνικά μζτρα για τθν 
προςταςία των προςωπικϊν ςασ δεδομζνων τόςο για τθν ζντυπθ αίτθςθ όςο και για τθν 
θλεκτρονικι καταχϊρθςθ των δεδομζνων ςασ ςτο μθτρϊο δωρθτϊν. 

3. Τα δεδομζνα αυτά είναι απολφτωσ ςυναφι, πρόςφορα και όχι περιςςότερα από όςα 
χρειάηονται, και διατθροφνται ςτθν ζντυπθ αίτθςθ για τρία ζτθ και ςτθν θλεκτρονικι 
καταχϊρθςθ (μθτρϊο δωρθτϊν) ςτο διθνεκζσ μετά τθ ςυλλογι τουσ. 

4. Τα προςωπικά ςασ δεδομζνα δεν κα μεταβιβαςτοφν ςε τρίτουσ. 
5. Για τα προςωπικά ςασ δεδομζνα, ζχετε δικαίωμα να ηθτιςετε α) ενθμζρωςθ για το πϊσ τα 

επεξεργαηόμαςτε β) πρόςβαςθ ςε αυτά, δθλαδι τι προςωπικά δεδομζνα διατθροφμε γ) 
διόρκωςι τουσ, αν κεωρείτε ότι κάτι ζχει αλλάξει ι είναι ανακριβζσ δ) διαγραφι κάποιων 
από αυτά, εφόςον επιτρζπεται και ε) περιοριςμό τθσ επεξεργαςίασ τουσ. 

6. Το ΕΚΠΑ διατθρεί το δικαίωμα να χρθςιμοποιιςει τα ςτοιχεία επικοινωνίασ, για να ςασ 
ενθμερϊςει για τα κζματα διαχείριςθσ του υλικοφ που μασ εκχωριςατε, αν κρικεί 
απαραίτθτο. 

7. Σε περίπτωςθ που ζχετε ερωτιςεισ ςχετικά με τθν προςταςία των δεδομζνων ςασ, 
μπορείτε  να ςτείλετε e-mail ςτο dpo@uoa.gr και κα απαντιςουμε ςε αυτζσ το 
ςυντομότερο δυνατόν και όχι αργότερα από ζνα μινα. 

8. Εάν ζχετε επιφυλάξεισ για τθν ορκι υποςτιριξθ των δικαιωμάτων ςασ από το ΕΚΠΑ, 
μπορείτε να το καταγγείλετε ςτθν Αρχι Προςταςίασ Δεδομζνων Προςωπικοφ Χαρακτιρα 
μζςω του site https://www.dpa.gr ι να ςτείλετε e-mail ςτο contact@dpa.gr.  

 

 

 

                   Ο/Η παραδίδων/ουςα                               Ο/Η παραλαβϊν/οφςα 
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