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Προς: Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ – ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ &
ΕΜΠΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ «Η ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ»
Περσέως 32, Κάτω Πετράλωνα, Αθήνα
Τηλ.: 210 3479524 – 6943007876 Fax: 210 3475994
e-mail: info@pyroprostasia.org

Θέμα: Αίτηση εγγραφής νέου μέλους

Α) ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΝΕΟΥ ΜΕΛΟΥΣ

Επώνυμο
Όνομα
Όνομα πατρός
Α.Δ.Τ.
Α.Μ.Κ.Α.
Διεύθυνση
Πόλη
Τ.Κ.
Περιφέρεια
Τηλέφωνο
Κινητό
E-mail
Εταιρεία
Θέση
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Παρακαλώ όπως με εγγράψετε μέλος της Ενώσεως σας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
άρθρο 5 του Καταστατικού σας.
Δηλώνω ρητώς ότι αποδέχομαι τις αρχές και τους όρους του Καταστατικού ανεπιφύλακτα.
Ιδιαίτερα δηλώνω ότι αποδέχομαι τους σκοπούς του Συλλόγου όπως περιγράφονται στο άρθρο 3
και ότι θα εφαρμόζω όλους τους εκάστοτε ισχύοντες νόμους και διατάξεις που αφορούν την
Κατασκευή, Εμπορία και Συντήρηση – Αναγόμωση των πυροσβεστήρων και του Πυροσβεστικού
Εξοπλισμού.

Επιπλέον, δηλώνω ότι έχω διαβάσει τη πολιτική απορρήτου και συναινώ/δε συναινώ στην:

1. Αποστολή ενημερώσεων από την Πανελλήνια Ένωση ‘’Η Πυροπροστασία’’

ΣΥΝΑΙΝΩ

ΔΕΝ ΣΥΝΑΙΝΩ

2. Δημοσίευση των στοιχείων της επιχείρησης μου, στην ιστοσελίδα της Ένωσης

ΣΥΝΑΙΝΩ

ΔΕΝ ΣΥΝΑΙΝΩ

Ημερομηνία: …../……./……..

Ο Αιτών
(υπογραφή – σφραγίδα)
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Β) ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
Ο ……………………………………………………………………………………………………………… ως νόμιμος εκπρόσωπος
της Επιχείρησης …………………………………………………………………………………………………………………………………
δηλώνω ότι:

1) Θέλω να γίνω μέλος της «Πανελλήνιας Ένωσης Κατασκευαστών – Συντηρητών και Εμπόρων
Ειδών Πυρασφαλείας Η ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ».
2) Γνωρίζω την Κ.Υ.Α. 618/43/2005 και την τροποποίηση αυτής 17230/671/2005 και
δεσμεύομαι να την εφαρμόζω πλήρως.
3) Αποδέχομαι τις αρχές και τους όρους του Καταστατικού ανεπιφύλακτα, καθώς και τις
Νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.
4) Αποδέχομαι και δεσμεύομαι να τηρώ τους όρους του Κώδικα Δεοντολογίας της Ένωσης.

Ο Δηλών
(υπογραφή – σφραγίδα)
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Γ) ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Για την ολοκλήρωση της αίτησης εγγραφής σας , πρέπει να προσκομίσετε στην Ένωση τα
παρακάτω δικαιολογητικά καθώς και να πραγματοποιήσετε τη κατάθεση των σχετικών ποσών.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:
1. Φωτογραφία σε ηλεκτρονική μορφή
2. Φωτοτυπία της άδειας λειτουργίας
3. Φωτοτυπία της βεβαίωσης έναρξης επιτηδεύματος της εφορίας, με περιγραφόμενη
κύρια δραστηριότητα σχετική με την πυρασφάλεια
4. Αποδεικτικό ενημερότητας επιμελητηρίου
5. Δήλωση αποδοχής καταστατικού
6. Πιστοποίηση αναγνωρισμένης εταιρείας (εφόσον υφίσταται)
7. Πιστοποιητικό επάρκειας αρμοδίου ατόμου (εφόσον υφίσταται)

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ:
Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος // IBAN: GR93 0110 1950 0000 1954 8004 274

Εγγραφή: 50,00 €
Ετήσια συνδρομή: 120,00 €
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Δ) ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ
Το σωματείο με την επωνυμία «Πανελλήνια Ένωση Κατασκευαστών – συντηρητών και εμπόρων
ειδών πυρασφάλειας’’ και τον διακριτικό τίτλο ‘’Η ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ’’ , αντιμετωπίζει το
απόρρητο σας πολύ σοβαρά και δεσμεύεται να το σέβεται σύμφωνα με τα ανώτατα πρότυπα του
χώρου μας.
Στο πλαίσιο αυτό και προκειμένου να είμαστε εναρμονισμένοι και με τις απαιτήσεις της
ισχύουσας νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων, συμπεριλαμβανομένου του νέου Γενικού
Κανονισμού για την Προστασία των Δεδομένων 2016/679/ΕΕ, ζητάμε τη συγκατάθεσή σας
προκειμένου να τηρούμε ή να συνεχίσουμε να τηρούμε προσωπικά σας δεδομένα για την
Πληροφόρηση και Ενημέρωση αναφορικά με θέματα του Συλλόγου (π.χ απευθείας από
αντιπρόσωπο του σωματείου μας, με τηλεφωνικές κλήσεις, sms, mms, φαξ, ηλεκτρονικό
ταχυδρομείο), ακόμη και με αυτοματοποιημένα μέσα. Προκειμένου να σας παρέχουμε τα
παραπάνω, τα προσωπικά δεδομένα που ενδέχεται να επεξεργαστούμε είναι εκείνα που
συμπληρώσατε στην παραπάνω Αίτηση εγγραφής μέλους.
Το σωματείο μας σε κάθε περίπτωση φυλάσσει τα δεδομένα σας με σύστημα φυσικής ασφάλειας
και σύστημα διαχείρισης ασφάλειας πληροφοριών. Τα δεδομένα μπορεί να τύχουν επεξεργασίας
από το διοικητικό προσωπικό του σωματείου μας. Η επεξεργασία των ως άνω δεδομένων θα
γίνεται τόσο σε έντυπα όσο και σε ηλεκτρονικά μέσα και πάντοτε σύμφωνα με την ισχύουσα
νομοθεσία – συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων που αφορούν την ασφάλεια και την
εμπιστευτικότητα των δεδομένων και σύμφωνα με τις αρχές της δίκαιης και νόμιμης επεξεργασίας.
Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να επικοινωνήσετε μαζί μας: τηλέφωνο 210 3479524, ταχυδρομική
διεύθυνση: Περσέως 32, Τ.Κ. 11853 Κάτω Πετράλωνα - Αθήνα και e-mail: info@pyroprostasia.org
έτσι ώστε να ασκήσετε τα δικαιώματα που προβλέπονται στα άρθρα 15-22 του Κανονισμού,
μεταξύ των οποίων πρόσβαση στα δεδομένα σας, επαλήθευση του περιεχομένου των δεδομένων
σας, της προέλευσης, ακρίβειας και τοποθεσίας τους, απόκτηση αντιγράφου δεδομένων, αίτημα
για συμπλήρωση, ενημέρωση, τροποποίηση των δεδομένων σας, στις περιπτώσεις που ορίζει ο
νόμος, αίτημα για περιορισμό της επεξεργασίας δεδομένων, καθώς και για διαγραφή.
Παρομοίως, μπορείτε ανά πάσα στιγμή να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας, καθώς και να
ενημερώσετε την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα αν θεωρείτε ακατάλληλη
την εκ μέρους μας χρήση των δεδομένων σας.
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