Ενημζρωςη για την επεξεργαςία των προςωπικών δεδομζνων
1. Σα προςωπικά ςασ δεδομζνα που ςυμπλθρϊνετε ςτθν παροφςα αίτθςθ ςυλλζγονται με ςκοπό τθ
δθμιουργία θλεκτρονικοφ αρχείου μελϊν ςτο ςφςτθμα διαχείριςθσ τθσ Βιβλιοκικθσ.
2. Λαμβάνουμε όλα τα κατάλλθλα και επαρκι οργανωτικά και τεχνικά μζτρα για τθν προςταςία των
προςωπικϊν ςασ δεδομζνων τόςο για τθν ζντυπθ αίτθςθ όςο και για τθν θλεκτρονικι καταχϊρθςθ των
δεδομζνων ςασ ςτο ςφςτθμα τθσ Βιβλιοκικθσ.
3. Σα δεδομζνα αυτά είναι απολφτωσ ςυναφι, πρόςφορα και όχι περιςςότερα από όςα χρειάηονται, και
διατθροφνται ςτθν ζντυπθ αίτθςθ για 30 θμζρεσ και ςτθν θλεκτρονικι καταχϊρθςθ ςτο ςφςτθμα τθσ
Βιβλιοκικθσ για όςο διάςτθμα διαρκεί θ φοιτθτικι ι ακαδθμαϊκι ςασ ιδιότθτα ςτο Εκνικό και
Καποδιςτριακό Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν. Εξαιροφνται τα μζλθ ΔΕΠ ςε ςυνταξιοδότθςθ, οι οποίοι επικυμοφν
να εξακολουκοφν να δανείηονται από τθ Βιβλιοκικθ και μετά τθν αποχϊρθςι τουσ.
4. Σα προςωπικά ςασ δεδομζνα δεν κα μεταβιβαςτοφν ςε τρίτουσ.
5. Για τα προςωπικά ςασ δεδομζνα, ζχετε δικαίωμα να ηθτιςετε α) ενθμζρωςθ για το πϊσ τα
επεξεργαηόμαςτε β) πρόςβαςθ ςε αυτά, δθλαδι ποια προςωπικά δεδομζνα διατθροφμε γ) διόρκωςι τουσ,
αν κεωρείτε ότι κάτι ζχει αλλάξει ι είναι ανακριβζσ δ) διαγραφι κάποιων από αυτά, και ε) περιοριςμό τθσ
επεξεργαςίασ τουσ, εφόςον επιτρζπεται και δεν παρακωλφεται θ λειτουργία του δανειςμοφ.
6. H Βιβλιοκικθ διατθρεί το δικαίωμα να χρθςιμοποιιςει όλα τα διακζςιμα ςτοιχεία επικοινωνίασ, για να ςασ
υπενκυμίςει ενδεχόμενθ εκπρόκεςμθ οφειλι εκ μζρουσ ςασ δανειςκζντοσ υλικοφ ςτθ Βιβλιοκικθ ι να
προβεί ςε κάποια άλλθ ενθμζρωςθ ςχετικι με τα δανειςμζνα από εςάσ τεκμιρια, αν κρικεί απαραίτθτο.
7. ε περίπτωςθ που ζχετε ερωτιςεισ ςχετικά με τθν προςταςία των δεδομζνων ςασ, μπορείτε να ςτείλετε
email ςτο dpo@uoa.gr και κα απαντιςουμε ςε αυτζσ το ςυντομότερο δυνατόν και όχι αργότερα από ζνα
μινα.
8. Εάν ζχετε επιφυλάξεισ για τθν ορκι υποςτιριξθ των δικαιωμάτων ςασ από το ΕΚΠΑ, μπορείτε να το
καταγγείλετε ςτθν Αρχι Προςταςίασ Δεδομζνων Προςωπικοφ Χαρακτιρα μζςω του site
https://www.dpa.gr ι να ςτείλετε email ςτο contact@dpa.gr.

Information concerning the processing of personal data
1. The personal data you use to fill in the following application are collected to form a digital library members
archive.
2. In order to protect your personal data concerning both the written application and the electronic
registration of your data in the Library system, we take all the necessary and suitable measures in technical
and organizational terms.
3. The data asked for are restricted to what is relevant and absolutely necessary. The data on the written
application will be kept for thirty days while those concerning the digital registration will be kept for as
long as you maintain your student or academic status in the National and Kapodistrian University of
Athens. Retired faculty members that wish to keep their right of borrowing items from the Library are
excluded.
4. Personal data are not transferred to a third party.
5. Concerning your personal data, you have the following rights: a) you can ask to be informed about the
ways they are processed and to have access to them, ie. see the personal data we keep b) you can request
their correction, if something has been changed or is inaccurate, or their deletion, and c) you can ask the
processing to be restricted as long as this does not obstruct the borrowing process and is allowed.
6. The Library has the right to use all data communication to remind you of possible delay in returning
borrowed items or to convey any kind of information regarding borrowing, if such need arises.
7. In case you have questions regarding the protection of your personal data, you can send an e-mail to
dpo@uoa.gr and you will receive an answer as soon as possible and not later than a month.
8. If you have reservations concerning the efficiency of the protection of your rights by NKUA, you can file a
report to the Hellenic Data Protection Authority https://www.dpa.gr or sent an e-mail to contact@dpa.gr .
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ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ
Πανεπιςτθμιοφπολθ
157 84 Ζωγράφου
Σθλ.: 210727 7605, 7828, 7687 fax: 2107277931
e-mail: phil.circulation@lib.uoa.gr

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΕΛΟΥΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ/LIBRARY MEMBERSHIP APPLICATION
Απαραίτητη προϋπόθεςη η προςκόμιςη ακαδημαϊκήσ ταυτότητασ/
Applicants must provide evidence of identity by bringing their academic id. card with them
Επϊνυμο/Surname:
Όνομα/First name:

Πατρϊνυμο/Father’s first name:

Σθλζφωνο οικίασ/Phone (Home):

Κινθτό/Mobile:

E-mail:
Σμιμα/ Department:
Σίτλοσ ΠΜ/ Post-graduate course title:

Αρ. Μθτρϊου/ Registration Νo.:

Ημερομθνία λιξθσ/Expiry date:

Ραβδοκϊδικασ ακαδ. ταυτότθτασ/ Academic id. card barcode:
Ιδιότητα/ Academic status
Μζλοσ ΔΕΠ Φιλοςοφικισ χολισ/Faculty and other teaching staff (School of Philosophy)
Προπτυχιακόσ/ι φοιτθτισ/τρια Φ /Undergraduate student (School of Philosophy)
Φοιτθτισ/τρια από πρόγραμμα ανταλλαγισ /Exchange program student (Erasmus, etc.)
(School of Philosophy)
Μεταπτυχιακόσ/ι φοιτθτισ/τρια Φ /Post-graduate student (School of Philosophy)
Τποψιφιοσ/α διδάκτωρ Φ /PhD candidate (School of Philosophy)
Λοιπό προςωπικό Φ /Administrative and technical staff (School of Philosophy)
Ακαδθμαϊκόσ υπότροφοσ – Επιςκζπτθσ κακθγθτισ Φ /Visiting professor-Grant-holder (School
of Philosophy)

Χ

Δθλϊνω ότι ζχω λάβει γνϊςθ των δικαιωμάτων και των υποχρεϊςεϊν μου ςφμφωνα με τον
Κανονιςμό τθσ Βιβλιοκικθσ (βλ. ιςτότοπο Βιβλιοκικθσ) και παρακαλϊ να με εγγράψετε ωσ μζλοσ τθσ
Βιβλιοκικθσ
I declare that I have read the Library regulations (see Library web site) and I agree to abide by its
rules. I would like to apply for library membership.
Ημερομθνία/Date

Τπογραφι/Applicant’s signature

.… / …. / 20….

…………………………………
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