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ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΗΝ
ΜΟΝΑΔΑ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΤΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ «ΓΑΛΙΛΑΙΑ»
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ:
ΕΠΩΝΥΜΟ:
ΟΝΟΜΑ:
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ:
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ:
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:
ΠΟΛΗ:

ΧΩΡΑ:

ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ:

ΤΗΛΕΦΩΝΟ:

FAX:

E-MAIL:

ΠΩΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΘΗΚΑΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΑΣ;
ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΑΠΟ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ

ΑΠΟ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ

ΑΛΛΟ
ΣΤΟΧΟΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ/ ΩΡΑ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ/ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ:
______________________________________________________________________________
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ
ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ ΜΑΣ

ΣΕ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ

Η αίτηση να γίνεται τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες προ της επιθυμητής ημερομηνίας
επίσκεψης.
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Σε περίπτωση ακύρωσης η ενημέρωση να γίνεται μία εβδομάδα νωρίτερα.
Να αναγράφεται ο στόχος της επίσκεψης καθώς και το επίπεδο γνώσης των
συμμετεχόντων στην Ανακουφιστική Φροντίδα.
* Οι επισκέψεις στη Μονάδα μπορεί να πραγματοποιηθούν κατόπιν τηλεφωνικής συνεννόησης
Τρίτη, Πέμπτη ή Σάββατο.

•
•

Υπεύθυνος Επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων σας είναι το Εκκλησιαστικό Ίδρυμα της
Ιεράς Μητρόπολης Μεσογαίας και Λαυρεωτικής (Ι.Μ.Μ.Λ.) με την επωνυμία «Μονάδα
Ανακουφιστικής Φροντίδας (ΜΑΦ) «ΓΑΛΙΛΑΙΑ» της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσογαίας και
Λαυρεωτικής» (στο εξής: «ΓΑΛΙΛΑΙΑ»), το οποίο εδρεύει στην οδό Αγ. Δημητρίου 23, 19004,
Σπάτα. Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας, όπως συλλέγονται από εσάς με το
παρόν, έχει ως σκοπό την εξέταση και αξιολόγηση της αίτησης επίσκεψής σας μέσω μη
αυτοματοποιημένων διαδικασιών. Τα προσωπικά δεδομένα σας είναι εμπιστευτικά, αφορούν
μόνο στην διοργάνωση της επίσκεψής σας και δεν θα κοινοποιηθούν σε τρίτους. Για σκοπούς
στατιστικούς και ερευνητικούς, τα στοιχεία σας δεν διαγράφονται αλλά διατηρούνται για δύο (2)
έτη με ασφάλεια από τη «ΓΑΛΙΛΑΙΑ». Τα στατιστικά στοιχεία που εξάγονται δεν περιέχουν
προσωπικά δεδομένα. Μετά το πέρας της διετίας ανωνυμοποιούνται. Μπορείτε να
επικοινωνήσετε με τη «ΓΑΛΙΛΑΙΑ» στο email dpo@galilee.gr ή στο τηλ. 210-6635955 για
οποιαδήποτε πληροφορία και για να ζητήσετε την πρόσβαση, διόρθωση, διαγραφή ή/και
περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων σας βάσει του Γενικού Κανονισμού
Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Σε κάθε άλλη περίπτωση μπορείτε να απευθυνθείτε στην
Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.
Εάν επιθυμείτε να λαμβάνετε από τη «ΓΑΛΙΛΑΙΑ» ενημερωτικά emails για τη δράση της,
παρακαλώ δηλώστε τη συγκατάθεσή σας.
ΝΑΙ, επιθυμώ να ενημερώνομαι για τη δράση της «ΓΑΛΙΛΑΙΑΣ» στο email:
…………………………………………………………………………………………….
ΟΧΙ, δεν επιθυμώ να ενημερώνομαι για τη δράση της «ΓΑΛΙΛΑΙΑΣ».
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