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ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΟΥΣ 
 
Όνομα ………………………………………... Επώνυμο ………………………………….…. 

Ημερ. Γέννησης  ……… / …...…. / ….…… Αρ. Πολιτικής Ταυτότητας …………...…… 

Επάγγελμα ……………………………….….. Μόρφωση ……………………………………. 

Όνομα Συζύγου …………………………..... Επώνυμο ………………………………….…. 

Ημερ. Γέννησης  ………/ …….… / ….....… Αρ. Πολιτικής Ταυτότητας …………….….. 

Επάγγελμα……………………………………. Μόρφωση ……………………………………. 

Πλήρης Διεύθυνση ……………………………………………………………………………...… 

Ταχ. Κώδικας …………………………… Επαρχία …………………..…………………. 

Τηλ. Οικίας ……………………………… Τηλ. Εργασίας ………..……..….…… 

Κινητό Πατέρα ………………….……… Κινητό Μητέρας …………..…….…… 

Ε-mail Πατέρα ……………………………………………………………………..…..……. 

E-mail Μητέρας………………………………………………………………………….…… 

 

 Ονοματεπώνυμο Παιδιού Ημερ. Γέννησης Πληροφορίες/Σημειώσεις 

 1.  …... / …... / …...  

 2.  …... / …... / …...  

 3.  …... / …... / …...  

 4.  …... / …... / …...  

 5.  …... / …... / …...  

 6.  …... / …... / …...  

 
Οικογενειακή κατάσταση: Σημειώστε Χ ανάλογα 
Έγγαμος (η)  
 

Χήρος (α) Διαζευγμένος (η) Σε Διάσταση  

Υπεύθυνη Δήλωση 
- Δηλώνω υπεύθυνα και εν γνώσει των συνεπειών του νόμου ότι τα πιο πάνω είναι αληθή.   
- Δηλώνω επίσης ότι γνωρίζω ότι η Π.Ο.Π. τηρεί Αρχείο Προσωπικών Δεδομένων, τα 

στοιχεία του οποίου χρησιμοποιεί για την διεκπεραίωση των εργασιών της. 
- Έχω διαβάσει και συγκατατίθεμαι στη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών μου 

δεδομένων καθώς και των δεδομένων που αφορούν τα ανήλικα τέκνα μου, σύμφωνα με 
τον Γενικό Κανονισμό (ΕΕ) 679/2016 και την εγχώρια νομοθεσία Νόμος 125(Ι)2018 ως η 
δήλωση συγκατάθεση για επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων όπως περιγράφεται 
συνοπτικά στη πίσω σελίδα. 

 

Αποδέχομαι       / Δεν αποδέχομαι         την αποκοπή της ετήσιας συνδρομής και ασφάλειας 
ατυχημάτων για το μέλος που λαμβάνει το επίδομα στο όνομα του. 

 
Υπογραφή Πατέρα..............................  Υπογραφή Μητέρας...............................  Ημερ...................... 

 
Σημείωση: Να επισυναφθούν: 1. τα πιστοποιητικά γέννησης των παιδιών. 2. Αντίγραφα ταυτότητας  
                                                    γονέων. 3. Αποδεικτικό διεύθυνσης.  
Η αίτηση πρέπει απαραίτητα να είναι υπογραμμένη και από τους δύο γονείς. 

Για χρήση από τη Π.Ο.Π. 
Αρ. Μητρώου: 
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Δήλωση συγκατάθεσης μέλους για την επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων 
Με την αίτηση εγγραφής μέλους της οικογένειάς σας, στην Παγκύπρια Οργάνωση Πολυτέκνων (ΠΟΠ) δίδετε 
τη συγκατάθεσή σας για την αποθήκευση και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, καθώς και των 
στοιχείων των ανήλικων τέκνων σας, όπως αυτά καταγράφονται στην πρώτη σελίδα. 
 
Πως μπορείτε να διαχειριστείτε τη συγκατάθεσή σας και τι δικαιώματα έχετε για την προστασία των 
δεδομένων σας: 
Δικαίωμα Πρόσβασης: Μπορείτε να έχετε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα για να ξέρετε όλες τις 
πιο πάνω πληροφορίες και για να μπορείτε να λαμβάνετε αντίγραφο των προσωπικών δεδομένων σας που 
επεξεργαζόμαστε. Δικαίωμα Διόρθωσης: Να μπορείτε όποτε θέλετε εσείς να διορθώσετε τα προσωπικά 
σας δεδομένα ώστε να είναι σωστά και να είναι όλα όσα χρειαζόμαστε. Σε περίπτωση διόρθωσης/ αλλαγής 
οποιωνδήποτε προσωπικών σας δεδομένων θα πρέπει να συμπληρώσετε και υπογράψετε το σχετικό 
έντυπο που υπάρχει στα γραφεία της Οργάνωσης· και να προσκομίσετε τα απαραίτητα δικαιολογητικά. 
Δικαίωμα Περιορισμού Επεξεργασίας: Μπορείτε να ζητήσετε να περιοριστεί η επεξεργασία που κάνει η 
Οργάνωση, αν κρίνετε ότι αυτή η επεξεργασία είναι παράνομη, αν δεν θέλετε να σας στέλλουμε ενημερώσεις 
για κάποιες δραστηριότητες ή αν δεν θέλετε να σας στέλλουμε SMS. Δικαίωμα Εναντίωσης: Να ζητήσετε 
να διαγράψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα από το μητρώο  της Οργάνωσης. Αυτό σημαίνει αυτόματα ότι 
θα διαγραφείτε από μέλος. Δικαίωμα Φορητότητας: Αυτό το δικαίωμα ισχύει σε περίπτωση που θέλετε να 
μεταφέρετε τα προσωπικά σας δεδομένα από έναν υπεύθυνο επεξεργασίας σε έναν άλλο. Στην ΠΟΠ αυτή η 
μεταφορά δεν πραγματοποιείτε. Έχετε όμως το δικαίωμα να ζητήσετε να παραλάβετε τα δεδομένα σας, κάτι 
που σημαίνει και πάλι την αυτόματη διαγραφή σας από μέλος μας.  
 
Πως μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας 
Για να ασκήσετε τα δικαιώματά σας, μπορείτε να υποβάλετε το παράπονό σας γραπτώς ή ηλεκτρονικώς στα 
Επαρχιακά Γραφεία μας. Το παράπονό σας θα μεταφερθεί στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (ΥΠΔ). 
Μπορείτε, επίσης, να υποβάλετε παράπονο στο Γραφείο της Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων 
Προσωπικού Χαρακτήρα, που είναι η Εποπτική Αρχή της Κυπριακής Δημοκρατίας. 
 
Γιατί η Οργάνωση συλλέγει τα δεδομένα σας και για ποιους σκοπούς τα επεξεργάζεται: 
Η Οργάνωση συλλέγει τα προσωπικά σας δεδομένα για την υλοποίηση των σκοπών της, καθώς και για την 
κατοχύρωση των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων σας που πηγάζουν από το καταστατικό. Συλλέγει τα 
στοιχεία επικοινωνίας σας για να σας ενημερώνει για τα προβλήματα της πολύτεκνης οικογένειας, και τα 
ωφελήματά σας. Επίσης, συλλέγει τα προσωπικά σας δεδομένα για να σας ενημερώνει για τα διάφορα 
αιτήματα, τις δραστηριότητες και τις Γενικές Συνελεύσεις της Οργάνωσης καθώς επίσης να μπορεί να 
απαντά στα δικά σας ερωτήματα. Τα προσωπικά σας δεδομένα μπορούν να τυγχάνουν επεξεργασίας για 
σκοπούς μελέτης των προβλημάτων των πολύτεκνων οικογενειών για στατιστικούς σκοπούς και μελέτης του 
δημογραφικού προβλήματος του τόπου μας, την καταβολή της ετήσιας συνδρομής σας και την ασφάλισή 
σας.  

 
Ποιοι μπορεί να είναι οι αποδέκτες των δεδομένων σας: 
Τα δεδομένα σας φυλάσσονται σε φυσική και ηλεκτρονική μορφή και είναι δυνατόν να μεταβιβαστούν στο 
Υπουργείο Εργασίας εφ’ όσον συγκατατεθείτε, για σκοπούς αποκοπής της ετήσιας συνδρομής σας, στο 
Υπουργείο Άμυνας για τους στρατεύσιμους, εφ’ όσον κριθεί αναγκαίο, σε άλλα Υπουργεία και Κυβερνητικές 
Υπηρεσίες, στην εκάστοτε Ασφαλιστική εταιρεία για την ασφάλισή σας, σε παρόχους που συμβάλλεται η 
Οργάνωση και μας παρέχουν το λογισμικό των μελών και την ηλεκτρονική υποστήριξη και σε παρόχους 
αποστολής μηνυμάτων.  
 
Περισσότερες Πληροφορίες: 
Αν έχετε απορίες ή αν θέλετε να μάθετε περισσότερες πληροφορίες για τον τρόπο που χρησιμοποιεί η 
Οργάνωση τα προσωπικά σας δεδομένα μπορείτε να επικοινωνείτε με τον Υπεύθυνο Προστασίας 
Δεδομένων της Οργάνωσης, που είναι ο εκάστοτε Οργανωτικός Γραμματέας. Επικοινωνείτε μαζί του στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση e-mail polyteknon@cytanet.com.cy ή στο τηλέφωνο 22758622 ή και στα Κεντρικά ή 
και Επαρχιακά μας Γραφεία. 

 
 
____________________________                                                _________________________ 
Υπογραφή πατέρα                                                                          Υπογραφή μητέρας                
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