
 

 

 

 

 

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΦΙΛΟΟΦΙΚΗ ΧΟΛΗ 
Τπθρεςία Διαδανειςμοφ  
Μαρία Λουμπάκθ – Ειρινθ Ρζππα 
e-mail: phil.ill@lib.uoa.gr 
Σθλ: 210 727-7416, -7844 

 

ΑΙΣΗΗ ΔΙΑΔΑΝΕΙΜΟΤ ΒΙΒΛΙΟΤ 

(απαραίτθτθ προχπόκεςθ να είςτε εγγεγραμμζνοσ/θ ςτθ ΒΦ και το βιβλίο να μθν υπάρχει 
ςτθ ςυλλογι τθσ  Βιβλιοκικθσ) 

 

ΣΟΙΧΕΙΑ ΑΙΣΟΤΝΣΟ/ΟΤΗ 

Ονοματεπώνυμο: 

Σθλζφωνο:  E-mail: 

Φοιτθτισ/τρια:  Μεταπτυχιακόσ/ι φοιτθτισ/τρια.:  ΔΕΠ:  Άλλο:  

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΚΜΗΡΙΟΤ 

Σίτλοσ βιβλίου: 

 

υγγραφζασ: 

Εκδότθσ: Ζτοσ ζκδοςθσ: 

Επικυμθτι βιβλιοκικθ προμθκευτισ (εκτόσ ΒΦ): 

 

Παραλαβι από τον ίδιο:  Αποςτολι με ταχυμεταφορζα:   Προκαταβολι:  

 
ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΔΙΑΔΑΝΕΙΜΟΤ ΒΙΒΛΙΩΝ 

 
Δικαιούχοι: Δικαίωμα χριςθσ τθσ υπθρεςίασ ζχουν τα μζλθ τθσ Βιβλιοκικθσ τθσ Φιλοςοφικισ χολισ.  
Διαδικαςία: Ο ενδιαφερόμενοσ/θ, αφοφ βεβαιωκεί ότι το τεκμιριο που αναηθτεί δεν είναι με άλλο τρόπο 

διακζςιμο, ςυμπλθρώνει τθν Αίτθςθ Διαδανειςμοφ και τθν κατακζτει ςτον/θν υπεφκυνο υπάλλθλο τθσ 
Τπθρεςίασ Διαδανειςμοφ ι τθν ςτζλνει με email ςτθν διεφκυνςθ phil.ill@lib.uoa.gr.  

O ενδιαφερόμενοσ/θ ενθμερώνεται για τθν άφιξθ του υλικοφ τθλεφωνικώσ ι με e-mail και κατά τθν 
παραλαβι υπογράφει και ενθμερώνεται για τθν θμερομθνία επιςτροφισ. Σο υλικό υπόκειται ςτουσ όρουσ 
δανειςμοφ τθσ προμθκεφτριασ βιβλιοκικθσ. Η βιβλιοκικθ μπορεί να ανακαλζςει το υλικό που παραλιφκθκε, 
εφόςον το ηθτιςει θ προμθκεφτρια βιβλιοκικθ. Συχόν κακυςτζρθςθ παραλαβισ από τον/τθν ενδιαφερόμενο/θ 
ςυνεπάγεται μείωςθ του χρόνου δανειςμοφ.  

τθν περίπτωςθ παραλαβισ από τον ενδιαφερόμενο θ ενθμζρωςθ για τθν παραλαβι γίνεται από τθν 
προμθκεφτρια βιβλιοκικθ. 

Χρζωςη: Η δαπάνθ για το Διαδανειςμό βαρφνει τον/τθν παραγγζλλοντα/ουςα και καλφπτει το κόςτοσ τθσ 
υπθρεςίασ ταχυμεταφοράσ. Σο κόςτοσ αυτό προπλθρώνεται. ε περίπτωςθ φκοράσ του βιβλίου το πρόςτιμο 
που μπορεί να επιβάλει θ προμθκεφτρια βιβλιοκικθ βαρφνει το χριςτθ. 

 
 

Ενημζρωςη για την επεξεργαςία  των προςωπικών δεδομζνων 

1. Σα προςωπικά ςασ δεδομζνα που ςυμπλθρώνετε ςτθν παροφςα αίτθςθ ςυλλζγονται με ςκοπό τθν 
εξυπθρζτθςθ των χρθςτών και το ςφςτθμα διαχείριςθσ τθσ Βιβλιοκικθσ. 

http://phil.lib.uoa.gr/
phil.ill@lib.uoa.gr
phil.ill@lib.uoa.gr


2. Σο δανειηόμενο υλικό υπόκειται ςτισ διατάξεισ τθσ ιςχφουςασ νομοκεςίασ περί πνευματικισ 
ιδιοκτθςίασ και ςυγγενικών δικαιωμάτων (Ν. 2121/93 με τισ μζχρι ςιμερα τροποποιιςεισ, Ν. 
4487/2017, οι διεκνείσ ςυμβάςεισ και το ευρωπαϊκό κεκτθμζνο). 

3. Λαμβάνουμε όλα τα κατάλλθλα και επαρκι οργανωτικά και τεχνικά μζτρα για τθν προςταςία των 
προςωπικών ςασ δεδομζνων που υπάρχουν ςτθν ζντυπθ αίτθςθ.  

4. Σα δεδομζνα αυτά είναι απολφτωσ ςυναφι, πρόςφορα και όχι περιςςότερα από όςα χρειάηονται, και 
διατθροφνται ςτθν ζντυπθ αίτθςθ για ζνα (1) χρόνο . 

5. Σα προςωπικά ςασ δεδομζνα δεν κα μεταβιβαςτοφν ςε τρίτουσ. 
6. Για τα προςωπικά ςασ δεδομζνα, ζχετε δικαίωμα να ηθτιςετε α) ενθμζρωςθ για το πώσ τα 

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

7. H Βιβλιοκικθ διατθρεί το δικαίωμα να χρθςιμοποιιςει όλα τα διακζςιμα ςτοιχεία επικοινωνίασ, για να 

ςασ υπενκυμίςει ενδεχόμενθ εκπρόκεςμθ οφειλι εκ μζρουσ ςασ δανειςκζντοσ υλικοφ ι να προβεί ςε 

κάποια άλλθ ενθμζρωςθ ςχετικι με τα δανειςμζνα από εςάσ τεκμιρια, αν κρικεί απαραίτθτο. 

8. ε περίπτωςθ που ζχετε ερωτιςεισ ςχετικά με τθν προςταςία των δεδομζνων ςασ και τα δικαιώματα 
ςασ ι πιςτεφεται ότι αυτά παραβιάηονται, μπορείτε να ςτείλετε email ςτον Τπεφκυνο Προςταςίασ 
Δεδομζνων του ΕΚΠΑ ςτο dpo@uoa.gr και κα απαντιςουμε ςε αυτζσ το ςυντομότερο δυνατόν και όχι 
αργότερα από ζνα μινα. 

9. 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 ιςτοτόπου 
https://www.dpa.gr ι να ςτείλετε email ςτο contact@dpa.gr. 

 
 

                         Ημερομθνία/Date Τπογραφι/Applicant’s signature 

 

 …/ … / 20.. ………………………………… 
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