
 
 

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΘΕΛΟΝΤΗ 

Στην Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία µε την επωνυµία 

«e-Αιµοδότες Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία». 

 
Την αίτηση µπορείτε να την συµπληρώσετε  

σε ηλεκτρονική µορφή και να την στείλετε µε e-mail στη  

διεύθυνση ethelontes@aimodotes.org µε θέµα «Αίτηση Εθελοντή». 

 
 

Ονοµατεπώνυµο: ______________________________________________ 

Πατρώνυµο: ___________________ Μητρώνυµο: ___________________ 

Ηµεροµηνία Γέννησης: _______________ Α.Δ.Τ.: ________________ 

Τηλέφωνο: __________________ Email: _________________________ 

Τόπος διαµονής: _______________ Επάγγελµα: __________________ 

 

Συµµετείχατε σε άλλες εθελοντικές οργανώσεις ή δραστηριότητες; 

______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
 
Για ποιο λόγο θέλετε να προσφέρετε εθελοντική εργασία; 

______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
 

Επιθυµητή απασχόληση ως εθελοντής: 

______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
 



 
 

Πως πιστεύεις ότι µπορείς να συνεισφέρεις στην e-Αιµοδότες; 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
 

Γνώσεις / Δεξιότητες / Ξένες Γλώσσες: 

______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
 
Δηλώνω υπεύθυνα: 
 

1. Ότι επιθυµώ να προσφέρω τις υπηρεσίες µου αφιλόκερδός ως 
εθελοντής/ρια στην «e-Αιµοδότες Αστική Μη Κερδοσκοπική 

Εταιρεία».  

2. Ότι όλα τα ανωτέρω στοιχεία είναι αληθή. 
3. Ότι συµφωνώ και αποδέχοµαι τον Κανονισµό εσωτερικής 

λειτουργίας και δεοντολογίας της e-Αιµοδότες 

(https://aimodot.es/kanonismos-esoterikis-leitourgias) 

4. Ότι συµφωνώ και αποδέχοµαι τον Κανονισµό λειτουργίας 
µητρώου εθελοντών & ένταξης εθελοντών της e-Αιµοδότες 

(https://aimodot.es/kanonismos-ethelontes)   

5. Γνωρίζω ότι τα ανωτέρω στοιχεία θα συµπεριληφθούν στο 
Μητρώο Εθελοντών της e-Αιµοδότες και θα παραµείνουν 

εµπιστευτικά 

 
Όροι Χρήσης Προσωπικών Δεδοµένων 

 
Η προαιρετική συλλογή των παραπάνω προσωπικών δεδοµένων από την 

«e-Αιµοδότες Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία» βρίσκεται σε πλήρη 

εναρµόνιση µε τον κανονισµό της ΕΕ 2016/679 (GDPR) για την 

προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των 

δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα.  

 



Η χρήση και επεξεργασία των δεδοµένων αυτών θα γίνεται για αόριστο 

χρονικό διάστηµα από την e-Αιµοδότες. Σκοπός της χρήσης και 

επεξεργασίας είναι η αξιοποίηση της εθελοντικής προσφοράς των 

ενδιαφερόµενων στη διοργάνωση δράσεων για την µε κάθε σύννοµο τρόπο 

διάδοση της Εθελοντικής µη Αµειβόµενης Αιµοδοσίας ως ύψιστη πράξη 

αλληλεγγύης και αλτρουισµού προς τους συνανθρώπους.  

 

Το κάθε πρόσωπο που παρέχει τα προσωπικά του δεδοµένα, µπορεί ανά 

πάσα στιγµή να απευθυνθεί στην e-Αιµοδότες για πρόσβαση στα 

δεδοµένα αυτά, για τη διόρθωσή τους, για τη διαγραφή τους, για τον 

περιορισµό της επεξεργασίας τους ή για την ανάκληση της 

συγκατάθεσής του για την επεξεργασία τους, χωρίς στην τελευταία 

περίπτωση να θίγεται η νοµιµότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε 

στη συγκατάθεση πριν την ανάκλησή της.  

 

Επίσης, µπορεί να επικοινωνεί µε τον υπεύθυνο προστασίας δεδοµένων 

της e-Αιµοδότες για κάθε ζήτηµα σχετικό µε την επεξεργασία των 

δεδοµένων αυτών και µε την άσκηση των δικαιωµάτων του δυνάµει του 

κανονισµού GDPR, µέσω email στο dpo@aimodotes.org .   

 

Τέλος, σε περίπτωση παραβίασης των δικαιωµάτων του στα πλαίσια του 

κανονισµού GDPR, δικαιούται να υποβάλλει σχετική καταγγελία στην 

Αρχή Προστασίας Δεδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα. 

 

Ενηµερώθηκα και δίνω τη συγκατάθεσή µου στην επεξεργασία των 

προσωπικών µου δεδοµένων σύµφωνα µε τα παραπάνω. 

 
Ηµεροµηνία 

  
 

___/___/___                      
 
 
 
 

Ο/H ΑΙΤΩΝ/ΟΥΣΑ 
 

 
______________ 


