ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ

Τακτικού μέλους
Ημερομηνία: ........../........../..........
Ημ. Εγγραφής *:
Αρ. Μητρώου* :

Προσωπικά Στοιχεία
Επώνυμο: ...................................................
Επάγγελμα :
………………………….
Ημ. Γέννησης : ........./........../............

........./........../............
………….

Όνομα: ......................................................
Ασφάλιση :
…………………………..

Παρακαλούμε συμπληρώστε όλα τα πεδία (*)

Στοιχεία Επικοινωνίας
Διεύθυνση: ..................................................................... Ταχ. Κώδικας: ..................
….…………….………………………………..
Πόλη :
…………………………..
Περιοχή :
……………………………..
Τηλέφωνο :
…………………………….. Κινητό :
……………………………..
Επιθυμείτε να λαμβάνετε ενημέρωση μέσω sms: Ναι  Όχι 
Fax :
…………………………….. E-mail :
…………………………………
Απαραίτητα Δικαιολογητικά για την Εγγραφή
 Επισυνάπτω πρωτότυπη γνωμάτευση ή επικυρωμένο αντίγραφο Δημοσίου
Νοσοκομείου ή Υγειονομικής Επιτροπής (να αναγράφεται ΣΚΠ ή απομυελινωτική νόσος)
……………………………..……………………………………………………………
 Επισυνάπτω δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες τύπου ταυτότητας.

………………..
Υπογραφή

* Συμπληρώνεται από τον Σύλλογο

Βλέπε πίσω

Τα δικαιολογητικά είναι απαραίτητα για την
παραλαβή της ταυτότητας μέλους του Συλλόγου
ΘΧΠΑ. Λεωφ.Βουλιαγμένης (πρ. Αμερικανική Βάση), 16777 ΕΛΛΗΝΙΚΟ, Τηλ.& Fax 2109600131, e-mail:samskp@otenet.gr,
www.msassociationhellas.org

Εγγραφή :
Ετήσια συνδρομή :
Σύνολο :

5.00 €
10.00 €
15.00 €

Τρόποι καταβολής της Ετήσιας Συνδρομής και της Εγγραφής:
α. Ταχυδρομική Επιταγή στη Διεύθυνση: Σύλλογος Ατόμων με ΣΚΠ
Θ.Χ.Π.Α., Λεωφ. Βουλιαγμένης
(Πρώην Αμερικάνικη Βάση Ελληνικού)
Ελληνικό 167 77
β. Κατάθεση στην Alpha Bank στο λογαριασμό: 154/00/2002/ 003330
(Για καταθέσεις μέσω διατραπεζικών συναλλαγών το ΙΒΑΝ του λογαριασμού είναι :
GR35 0140 1540 1540 0200 2003 330.
Πρέπει ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ στην αιτιολογία κατάθεσης να αναφέρετε το ονοματεπώνυμο σας)

Στοιχεία επικοινωνίας:
Tηλ. & Fax : 210 9600131
E-mail : samskp@otenet.gr
Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Η εκούσια παροχή πληροφοριών που έχουν χαρακτήρα προσωπικών δεδομένων του μέλους υποδηλώνουν
την εκ μέρους του συγκατάθεση για επεξεργασία τους.
Οι πληροφορίες αυτές θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνον για το σκοπό της τήρησης μητρώου
μελών.
Ο Σύλλογος διαφυλάσσει τον προσωπικό χαρακτήρα των στοιχείων των μελών και δεν δύναται να τα
μεταβιβάσει σε οιονδήποτε τρίτο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) για κανένα λόγο, με εξαίρεση των σχετικών
διατάξεων του νόμου και προς τις αρμόδιες αρχές κατόπιν αιτήματός τους.
Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων μελών υπόκειται στις σχετικές διατάξεις της
ελληνικής νομοθεσίας (Ν.2472/1997 για την προστασία του ατόμου και την προστασία δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα όπως έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής
Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, όπως και το Ν. 2774/1999 και του ευρωπαϊκού δικαίου – Οδηγίες
95/46 /ΕΚ και 97/66/ΕΚ). Σε κάθε περίπτωση ο Σύλλογος διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων
προστασίας των προσωπικών δεδομένων κατόπιν ενημερώσεως των παραληπτών και σε κάθε περίπτωση
εντός των πλαισίων του υπάρχοντος ή ενδεχομένου νομικού πλαισίου.
Το μέλος αφού έλαβε γνώση και κατανόησε τα δικαιώματα για ενημέρωση, πρόσβαση και αντίρρηση επ’
αυτών, που πηγάζει από τα άρθρα 11, 12 και 13 αντίστοιχα του Ν. 2472/1997 «περί προστασίας από
επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα», παρέχει την ρητή συγκατάθεση του (της) στο Σύλλογο
για την συλλογή και επεξεργασία όλων των στοιχείων του (της), που περιλαμβάνονται στην παρούσα.
Είμαι γνώστης των παραπάνω

………………..
Υπογραφή

