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Ενημέρωση για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων 

 

1. Τα προσωπικά σας δεδομένα που συμπληρώνετε στην παρούσα αίτηση συλλέγονται με σκοπό 
την εξυπηρέτηση των χρηστών ως προς τη μελέτη των Ειδικών Συλλογών της Βιβλιοθήκης. Η 
νομιμότητα της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων βασίζεται στην εκτέλεση 
καθήκοντος του ΕΚΠΑ προς το Δημόσιο Συμφέρον. 

2. Λαμβάνουμε όλα τα κατάλληλα και επαρκή οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την προστασία 
των προσωπικών σας δεδομένων για την έντυπη αίτηση. 

3. Τα δεδομένα αυτά είναι απολύτως συναφή, πρόσφορα και όχι περισσότερα από όσα 
χρειάζονται, και διατηρούνται α) για τα τεκμήρια προ του 1850 και τα χειρόγραφα στην έντυπη 
αίτηση στο διηνεκές και β) για τα λοιπά τεκμήρια στην έντυπη αίτηση για 3 εργάσιμες ημέρες 

4. Τα προσωπικά σας δεδομένα δεν θα μεταβιβαστούν σε τρίτους. 
5. Για τα προσωπικά σας δεδομένα, έχετε δικαίωμα να ζητήσετε α) ενημέρωση για το πώς τα 

επεξεργαζόμαστε β) πρόσβαση σε αυτά, δηλαδή τι προσωπικά δεδομένα διατηρούμε. 
6. Εάν έχετε ερωτήσεις σχετικές με την αίτησή σας, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με την 

Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής. 
7. Εάν έχετε ερωτήσεις σχετικά με την προστασία των δεδομένων σας ή έχετε επιφυλάξεις για την 

ορθή υποστήριξη των δικαιωμάτων σας από το ΕΚΠΑ, μπορείτε να στείλετε email στο 
dpo@uoa.gr και θα απαντήσουμε σε αυτές το συντομότερο δυνατόν και όχι αργότερα από ένα 
μήνα. Εάν δεν επιλυθεί το ζήτημά σας μπορείτε να το καταγγείλετε στην Αρχή Προστασίας 
Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα μέσω του site https://www.dpa.gr ή να στείλετε email στο 
contact@dpa.gr. 
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ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ 
Πανεπιστημιούπολη 
157 84 Ζωγράφου 
Τηλ.: 2107277605, fax: 2107277931 
e-mail: phil@lib.uoa.gr  

 

Αίτηση μελέτης υλικού από Ειδικές Συλλογές  

Επώνυμο: Όνομα: 

Τηλέφωνο: E-mail: 
 

Ιδιότητα 

Διδακτικό προσωπικό     Υποψήφιος/α διδάκτωρ     Μεταπτυχιακός/ή φοιτητής/τρια      

Προπτυχιακός/ή  φοιτητής/τρια    Άλλο    
 
Παρακαλώ να μου επιτραπεί η μελέτη των κάτωθι τεκμηρίων: 

Συγγραφέας: Ταξ. αρ.: 

Τίτλος 
 

Συγγραφέας: Ταξ. αρ.: 

Τίτλος 
 

Συγγραφέας: Ταξ. αρ.: 

Τίτλος 
 

Συγγραφέας: Ταξ. αρ.: 

Τίτλος 
 

Συγγραφέας: Ταξ. αρ.: 

Τίτλος 
 

Δηλώνω υπεύθυνα ότι έλαβα γνώση του ισχύοντος κανονισμού για τη χρήση του υλικού από τις 
Ειδικές Συλλογές. 

Ο/Η Αιτ……. 

   

 ……………………………. …………………………… 

 Υπογραφή κατά την παραλαβή Υπογραφή κατά την παράδοση 

Παρακαλούμε συμπληρώστε τα παρακάτω για υλικό με έτος έκδοσης προ του 1850 και τα 
χειρόγραφα. Απαιτείται έγκριση από τους Υπεύθυνους λειτουργίας της Βιβλιοθήκης 

Σκοπός μελέτης: 

Προπτυχιακές σπουδές     μεταπτυχιακές σπουδές     διδακτορική διατριβή   

δημοσίευση άρθρου (περιοδικό/συνέδριο)     προσωπική έρευνα/μελέτη  

Στοιχεία μελέτης: 
Συμπληρώστε τον τίτλο της έρευνάς σας και στοιχεία για τη μονογραφία ή το άρθρο, όπου προτίθεστε να 
δημοσιεύσετε την έρευνά σας, εφόσον υπάρχει. 

 
 
 

  Εγκρίνεται     Δεν εγκρίνεται   

  Ο Υπεύθυνος λειτουργίας της Βιβλιοθήκης 

 …………………………….. 
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