
 

 

 

 

 

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ (Ε.Ι.Φ.) 

 

ΠΡΟΣ  

Τον Πρύτανη  

του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης 

 

Παρακαλώ να κάνετε δεκτή την αίτηση υποψηφιότητας  

για την Επιτροπή Ισότητας των Φύλων (Ε.Ι.Φ.) 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ/ΑΣ 

 Ονοματεπώνυμο:  

 Ιδιότητα  

[μέλος ΔΕΠ (βαθμίδα)/ΕΕΠ/ΕΔΙΠ/ΕΤΕΠ 

/διοικητ.υπάλληλος/φοιτητής]: 

 

 

 Σχολή/Τμήμα:  

 Διεύθυνση αλληλογραφίας:  

 Τηλέφωνο (σταθερό και/ή κινητό):  

 e-mail:  

 Link βιογραφικού (εάν υπάρχει):   

 

 

 

Ημερομηνία: ………/………../2021 

 

Ο/Η αιτών/ούσα 

 

 

…………………………………………. 

((ονοματεπώνυμο-Υπογραφή) 

Συνημμένα υποβάλω: 

 

-  Βιογραφικό σημείωμα 
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ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 

  

ΓΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 
 

 

«Το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης σας ενημερώνει ότι συλλέγει και επεξεργάζεται τα 

προσωπικά δεδομένα που δηλώσατε στην αίτησή σας, για την ανάδειξη μέλους της 

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ (Ε.Ι.Φ.) του Πανεπιστημίου. Η συλλογή και η 

επεξεργασία των δεδομένων σας γίνεται με βάση το άρθρο 6 παρ. 1 περίπτωση (γ) ή (ε) του 

Γενικού Κανονισμού 2016/679): η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση με έννομη 

υποχρέωση του υπευθύνου επεξεργασίας, και με βάση το άρθρο 9, παράγραφος 1, παράγραφος 2 

περίπτωση 7) :[για τη συλλογή των προσωπικών δεδομένων ειδικών κατηγοριών (ευαίσθητα)]. 

Τα προσωπικά σας δεδομένα θα παραμείνουν στη διάθεση του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου 

Θράκης καθ' όλο το διάστημα της ανωτέρω εκλογής και ακολούθως για τις ανάγκες 

αρχειοθέτησης του Πανεπιστημίου με τη λήψη κατάλληλων μέτρων προστασίας και ασφάλειας. 

Κατά το πιο πάνω χρονικό διάστημα αποδέκτες των προσωπικών σας δεδομένων θα είναι το 

Τμήμα Γενικού Πρωτοκόλλου και Αρχείου του Ιδρύματος, η Διεύθυνση Ακαδημαϊκών 

Θεμάτων και όλα τα εμπλεκόμενα μέλη  στη λειτουργία και στις διαδικασίες των εκλογών. Για 

το χρονικό διάστημα που τα προσωπικά σας δεδομένα θα παραμένουν στη διάθεση του 

Πανεπιστημίου έχετε τη δυνατότητα να ασκήσετε το δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, 

επικαιροποίησης, περιορισμού της επεξεργασίας, αντίταξης και φορητότητας σύμφωνα με τους 

όρους του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα 2016/679 

(Ε.Ε.). 

Επίσης, έχετε δικαίωμα αναφοράς στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού 

Χαρακτήρα στη διεύθυνση www.dpa.gr. 

Σημειώνεται ότι το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης έχει ορίσει Υπεύθυνο Προσωπικών 

Δεδομένων τη κα Δήμητρα Τσιμπιρίδου με την οποία μπορείτε να επικοινωνήσετε στη 

διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας: dpo@duth.gr . 
 
 

ΕΝΗΜΕΡΩΘΗΚΑ 

 

 

 

………………………. 

(θέση υπογραφής)  

 Του υποψήφιου μέλους …………………………..(Δ.Ε.Π., Ε.Τ.Ε.Π., Ε.Ε.Π, Ε.ΔΙ.Π., Διοικητικό 

Προσωπικό, Φοιτητής) του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, για τη θέση του μέλους της 

Επιτροπής Ισότητας των Φύλων (Ε.Ι.Φ.) του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης 

 

 

http://www.dpa.gr/
mailto:dpo@duth.gr

