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Πιεξνθνξηαθό Έληππν Υπνςεθίνπ Σπλεξγάηε 

 
Α. Σηνηρεία Υπνςήθηνπ Σπλεξγάηε 
Φυσικό Πρόσωπο            Νομικό Πρόσωπο 
■ Ολνκαηεπώλπκν        :…………………………………………………………………………………………… 

■ Γηαθξηηηθόο ηίηινο       :…………………………………………………………………………………………… 

■ Αζθαιηζηηθή Ηδηόηεηα :          Αζθ. Πξάθηνξαο         Σπληνληζηήο           Μεζίηεο 

■ Αξ. Μεηξώνπ Δπηκειεηεξίνπ : ……………………  Ζκ. Λήμεο Άδεηαο Δπηκειεηεξίνπ :…………………… 

■ Α.Φ.Μ. :…………………………….ΓΟΥ : ……………………………… ΑΓΤ : ……………………………… 

■ Γηεύζπλζε Έδξαο               : Οδόο …………………………………………………. Αξηζ. …………………… 

Πόιε  ………………………………………………… Τ.Κ.. ……………………. 

■ Γηεύζπλζε Αιιεινγξαθίαο :Οδόο …………………………………………………. Αξηζ. ……………………. 

Πόιε  ………………………………………………… Τ.Κ.. ……………………. 

■ Τειέθσλν                           : Γξαθείνπ ……………………………………………. Κηλεηό ………………….. 

■E – mail                              : ……………………………………………………….. Fax : …………………….. 

Σηνηρεία Γηαρεηξηζηή ή Δθπξνζώπνπ (κόλν γηα λνκηθά πξόζσπα) 

■ Ολνκαηεπώλπκν        :…………………………………………………………………………………………… 

■ Α.Φ.Μ. :…………………………….  ΓΟΥ : ……………………………… ΑΓΤ : ……………………………… 

■ Ολνκαηεπώλπκν        :…………………………………………………………………………………………… 

■ Α.Φ.Μ. :…………………………….  ΓΟΥ : ……………………………… ΑΓΤ : ……………………………… 

 

Β. Σπλνιηθή Παξαγσγή Αζθαιίζηξσλ 
                                                            Πνζό                                                    Σύλζεζε Φαξηνθπιαθίνπ 

■ Αζθαιίζεηο Εσήο                  …………………………                               …………………………………..% 

■ Κιάδνο Απηνθηλήηνπ             …………………………                               …………………………………..% 

■ Λνηπνί θιάδνη Γεληθώλ          …………………………                               …………………………………..% 

■ Αζθαιίζεηο Οκαδηθώλ          …………………………                               …………………………………..% 

 
Κπξηόηεξεο Σπλεξγαδόκελεο Δηαηξείεο                                                                 % ραξηνθπιαθίνπ 

…………………………………………………………..                              …………………………………….. 

…………………………………………………………..                              …………………………………….. 
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Γ. Παξάξηεκα ζύκβαζεο γηα ηελ επεμεξγαζία ησλ πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ  
Ζ Δηαηξεία επεμεξγάδεηαη ηα δεδνκέλα πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα ηνπ ζπλεξγάηε πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ παξνύζα 
ζύκβαζε ζπλεξγαζίαο ζην πιαίζην γηα ηνλ ζθνπό ηεο εθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο απηήο. Ζ ζπιινγή, ηήξεζε θαη 
επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ απηώλ πξνβιέπνληαη από ηελ αζθαιηζηηθή θαη θνξνινγηθή λνκνζεζία θαη 
πξαγκαηνπνηείηαη ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Γεληθνύ Καλνληζκνύ γηα ηελ Πξνζηαζία Γεδνκέλσλ (ΔΔ) 2016/679 
(ΓΚΠΓ).  
Ζ Δηαηξεία δελ επεμεξγάδεηαη ηα δεδνκέλα πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα ηνπ ζπλεξγάηε γηα άιινπο ζθνπνύο από απηνύο 
πνπ αλαθέξνληαη ζηε ζύκβαζε ζπλεξγαζίαο.  Τα αλσηέξσ δεδνκέλα ηεξνύληαη γηα όζν ρξόλν απαηηείηαη γηα ηελ 
εθηέιεζε ηεο ζύκβαζεο ζπλεξγαζίαο θαη γηα ηελ αληίθξνπζε λνκηθώλ αμηώζεσλ πνπ κπνξεί λα πξνθύςνπλ από απηήλ 
θαη νη νπνίεο παξαγξάθνληαη κεηά ηελ πάξνδν 20εηίαο.  
Ζ Δηαηξεία δελ δηαβηβάδεη ηα δεδνκέλα πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα πνπ επεμεξγάδεηαη δπλάκεη ηεο ζύκβαζεο 
ζπλεξγαζίαο ζε ηξίηνπο εθηόο από ηηο θνξνινγηθέο αξρέο, ηα αζθαιηζηηθά ηακεία, άιιεο δεκόζηεο αξρέο, όηαλ απηό 
απαηηείηαη από ηνλ λόκν, θαη ηα ηξαπεδηθά ηδξύκαηα κέζσ ησλ νπνίσλ πξαγκαηνπνηνύληαη νη πιεξσκέο θαη κόλν γηα 
ηνλ ζθνπό απηό. Δπίζεο ηα δεδνκέλα κπνξνύλ λα δηαβηβάδνληαη ζηνπο δηθεγόξνπο ηεο Δηαηξείαο εθόζνλ είλαη 
απαξαίηεην γηα ηελ παξνρή λνκηθώλ ππεξεζηώλ ή ηελ ππνζηήξημε ή αληίθξνπζε λνκηθώλ αμηώζεσλ.  
Σηα δεδνκέλα πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα ηνπ ζπλεξγάηε έρεη πξόζβαζε κόλν ε Δηαηξεία δηά ηνπ εμνπζηνδνηεκέλνπ 
πξνζσπηθνύ ηεο ε νπνία ιακβάλεη όια ηα απαξαίηεηα ηερληθά θαη νξγαλσηηθά κέηξα γηα ηελ αζθαιή επεμεξγαζία ησλ 
δεδνκέλσλ.  
Ο ζπλεξγάηεο ζε ζρέζε κε ηελ επεμεξγαζία ησλ πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ ηνπ έρεη όια ηα δηθαηώκαηα πνπ 
πξνβιέπνληαη ζην θεθάιαην ΗΗΗ ηνπ ΓΚΠΓ θαη εηδηθόηεξα ηα δηθαηώκαηα πξόζβαζεο, δηόξζσζεο, δηαγξαθήο, 
πεξηνξηζκνύ ηεο επεμεξγαζίαο, θνξεηόηεηαο θαη ελαληίσζεο, εθόζνλ πιεξνύληαη νη αληίζηνηρεο πξνϋπνζέζεηο ηνπ 
ΓΚΠΓ. Ο ζπλεξγάηεο κπνξεί λα αζθεί ηα σο άλσ δηθαηώκαηα ζηελ Δηαηξεία. Δπίζεο ν ζπλεξγάηεο έρεη ην δηθαίσκα λα 
πξνζθύγεη ζηελ Αξρή Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνύ Φαξαθηήξα εθόζνλ, κεηά ηελ άζθεζε ησλ δηθαησκάησλ 
ηνπ θαηά ηα αλσηέξσ, ζεσξεί όηη ηα δηθαηώκαηά ηνπ δελ έρνπλ ηθαλνπνηεζεί δπλάκεη ηνπ ΓΚΠΓ. 
 

Γ.Απαξαίηεηα Γηθαηνινγεηηθά 

Φυσικό Πρόσωπο 
1. Αζηπλνκηθή Ταπηόηεηα  (2 όςεηο) 

2. Άδεηα Αζθήζεσο Δπαγγέικαηνο (από ην Δπαγγεικαηηθό Δπηκειεηήξην κε εκθαλή ηελ ιήμε) 

3. Αζθαιηζηήξην Σπκβόιαην Δπαγγεικαηηθήο Αζηηθήο Δπζύλεο 

4. Έλαξμε Δξγαζηώλ 

5. Αληίγξαθν ηξαπεδηθνύ ινγαξηαζκνύ 

 

Νομικό Πρόσωπο 

1. Βεβαίσζε Αζθαιηζηηθήο Άδεηαο Δπηκειεηεξίνπ ηεο Δηαηξίαο  

2. Αζθαιηζηήξην Αζηηθήο Δπζύλεο εηαηξίαο 

3. Ηζρύνλ Καηαζηαηηθό ηεο εηαηξίαο θαη ηπρόλ ηξνπνπνηήζεηο ηνπ ζεσξεκέλν από ΓΔΜΖ 

4. Πξόζθαην Πηζηνπνηεηηθό Πεξί κε Πηώρεπζεο Δηαηξείαο & Γηαρεηξηζηή 

5. Αζηπλνκηθή ηαπηόηεηα  εθπξνζώπνπ 

6. Έλαξμε Δξγαζηώλ 

7. Αληίγξαθν εηαηξηθνύ Τξαπεδηθνύ Λνγαξηαζκνύ 

 

 

Ζκεξνκελία …………………………………. 

Υπνγξαθή ππεπζύλνπ Δηαηξίαο                                                           Υπνγξαθή ππνςήθηνπ Σπλεξγάηε 

 

 

…………………………………….…………. …………………………………. 


