ΕΝΣΤΠΟ ΤΓΚΑΣΑΘΕΗ ΦΤΙΚΟΤ ΠΡΟΩΠΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΑΔΕΙΑ
ΣΗΡΗΗ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΣΩΝ ΠΡΟΩΠΙΚΩΝ ΣΟΤ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Ημερομθνία: ….…………………….

Ο κάτωκι υπογράφων …………………………………………………………………………...................................................................................................
με ΑΦΜ …………………………………. καλοφμενοσ ςτθ ςυνζχεια «Τποκείμενο των δεδομζνων», ςφμφωνα με το άρκρο 6.1α του
Κανονιςμοφ ΕΕ 2016/679 (GDPR), δθλϊνω ρητά και χωρίσ επιφφλαξη, ότι αφοφ ενθμερϊκθκα επαρκϊσ με απλό, ςαφι και
κατανοθτό τρόπο ςχετικά με τθν τιρθςθ και επεξεργαςία των προςωπικϊν μου δεδομζνων από το "Greek Easy Travel - Ελζνη Γράψα
ΜΕΠΕ" καλοφμενθ ςτθ ςυνζχεια «Εταιρία» δίνω με τθν παροφςα τθ ςυγκατάκεςι μου για τουσ ακόλουκουσ ςκοποφσ:
1.

Πλθροφόρθςθ, προϊκθςθ και εμπορικι επικοινωνία προϊόντων και υπθρεςιϊν τισ οποίεσ ενδιαφζρομαι να λάβω ι ζχω ιδθ
λάβει από εςάσ ακόμθ και με αυτοματοποιθμζνα μζςα όπωσ π.χ. μζςω τθλεφϊνου, SMS, MMS, FAX, θλεκτρονικοφ
ταχυδρομείου και διαδικτφου.

 Συναινϊ
2.

Προϊκθςθ των προςωπικϊν μου δεδομζνων ςε τρίτουσ ι ομάδεσ τρίτων όπωσ επιχειριςεισ παροχισ τουριςτικϊν,
ξενοδοχειακϊν και επιςιτιςτικϊν υπθρεςιϊν και υπθρεςιϊν μεταφορϊν, ακτοπλοϊκζσ και αεροπορικζσ εταιρίεσ, εταιρίεσ
παροχισ αςφαλιςτικϊν υπθρεςιϊν, εταιρίεσ διοργάνωςθσ κρουαηιζρασ, πρεςβείεσ ι/και προξενεία με ςκοπό τθν εκτζλεςθ
ςυμβάςεων και ςυμφωνθτικϊν και τθ διευκόλυνςθ ςχετικϊν διαδικαςιϊν.

 Συναινϊ
3.

 Δεν Συναινϊ

Τθ διαμόρφωςθ προφίλ και με θλεκτρονικά μζςα ςχετικά με τθ ςυμπεριφορά και τισ καταναλωτικζσ μου ςυνικειεσ με ςκοπό
τθν παροχι υψθλοφ επιπζδου εξειδικευμζνθσ εξυπθρζτθςθσ, εξαςφαλίηοντασ τθν αμεςότθτα και τθν ποιότθτα ςτθ διαχείριςθ
των αιτθμάτων μου κακϊσ και τθν αποςτολι ερωτθματολογίων ικανοποίθςθσ και αξιολόγθςθσ προϊόντων και υπθρεςιϊν τθσ
«Εταιρίασ».

 Συναινϊ
4.

 Δεν Συναινϊ

 Δεν Συναινϊ

Τθν καταχϊρθςθ και τιρθςθ των προςωπικϊν μου δεδομζνων ςτισ θλεκτρονικζσ πλατφόρμεσ τθσ «Εταιρίασ» με πρόςβαςθ
αποκλειςτικά από τουσ υπεφκυνουσ τθσ «Εταιρίασ.

 Συναινϊ

 Δεν Συναινϊ

ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΣΗΓΟΡΙΩΝ
Ο κάτωκι υπογράφων ……………………………………………….……………………………………………………………………….....................................................
με ΑΦΜ …………………………………. ςφμφωνα με το άρκρο 9.2α του Κανονιςμοφ ΕΕ 2016/679 (GDPR), ζχοντασ διαβάςει τθ διλωςθ
Προςταςίασ Απορριτου παρζχω ρητά και χωρίσ επιφφλαξη τη ςυγκατάθεςή μου για τθν τιρθςθ και επεξεργαςία των ειδικϊν
κατθγορίων δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα (ευαίςκθτα δεδομζνα) με ςκοπό τθ διευκόλυνςθ ςχετικϊν διαδικαςιϊν.

 Συναινϊ

 Δεν Συναινϊ

Επιςημαίνεται ότι άρνηςη ή ανάκληςη τησ ςχετικήσ ςυναίνεςησ, ενδζχεται να καθιςτά αδφνατη την εκτζλεςη τησ αςφαλιςτικήσ
ςφμβαςησ. Επιςημαίνεται ότι η ςυναίνεςη θεωρείται αποδεκτή μόνο όταν δηλωθεί θετικά  ςτο πεδίο «Συναινώ». Αρνητικζσ
θεωροφνται η επιλογή «Δεν Συναινώ» και η ΜΗ επιλογή

Σο Τποκείμενο των δεδομζνων
(υπογραφή)

 Η Πολιτική Απορρήτου βρίςκεται αναρτημζνη ςτο www.getravel.gr
 Για οποιαδήποτε μεταβολή/διόρθωςη ςτα δεδομζνα που τηρεί η «Εταιρία», την ανάκληςη ή μεταβολή τησ ςυναίνεςησ, ή τη διαγραφή των
προςωπικών ςασ δεδομζνων μπορείτε να επικοινωνήςετε ςτο τηλζφωνο: +30 210 3840730 ή ςτο email: info@getravel.gr

