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Έσονηαρ ενημεπωθεί ζσεηικά με ηο άπθπο 6,γενικά, και 61α,ειδικά, ηος ΕΕ 2016/679 τος
Γενικού Κανονιζμού για ηην Πποζηαζία Δεδομένων (GDPR): «Το ςποκείμενο ηων
δεδομένων έσει ζςναινέζει ζηην επεξεπγαζία τος για έναν ή πεπιζζόηεποςρ ζςγκεκπιμένοςρ
ζκοπούρ», Σςναινώ:
Αφενόσ ζηην καηοσή και διασείπιζη ηων πποζωπικών δεδομένων μος από ηον Πανελλήνιο
φλλογο Αςθενών με Ψωρίαςη και Ψωριαςική Αρθρίτιδα ΕΠΙΔΕΡΜΙΑ,
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Και αθεηέπος ςτην ενημέπωζη μου για ηιρ επικείμενερ δπάζειρ ηος υλλόγου μζςω email.
Σςναινώ
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Σο υποκείμενο των δεδομζνων
(Ονοματεπώνυμο και υπογραφή)

Αίηηζη Εγγπαθήρ Μέλοςρ

Ο Σύλλξγξπ δεμ έυει πξλιςικό υαοακςήοα και δεμ είμαι κεοδξρκξπικόπ. Λειςξσογεί
με βάρη ςξμ εθελξμςιρμό και ςημ αλληλεγγύη ςχμ μελώμ ςξσ.
Σκξπξί ςξσ Σσλλόγξσ και ςα μέρα επίςεσνήπ ασςώμ είμαι ξι ακόλξσθξι:
I.
Η ποξάρπιρη και διεκδίκηρη ςχμ δικαιχμάςχμ ςξσ αρθεμή με φχοίαρη και
φχοιαρική αοθοίςιδα, καθώπ και η εμδσμάμχρη ςηπ τχμήπ ασςξύ.
II. Η παοξυή βξήθειαπ, πληοξτόοηρηπ, εμημέοχρηπ και σπξρςήοινηπ με κάθε
θεμιςό και μόμιμξ μέρξ και ςοόπξ ποξπ ςξσπ αρθεμείπ πξσ πάρυξσμ από
Ψχοίαρη και Ψχοιαρική Αοθοίςιδα, και ςξσ ξικξγεμειακξύ ςξσπ
πεοιβάλλξμςξπ.
III. Η αμςαλλαγή πληοξτξοιώμ και ρσμεογαρία με άλλξσπ ρσλλόγξσπ, ρχμαςεία,
επιρςημξμικξύπ τξοείπ, εςαιοίεπ κλπ, ελλημικξύπ ή διεθμείπ.
IV.
Η εμημέοχρη ςχμ μελώμ ςξσ ρσλλόγξσ για ςιπ ενελίνειπ ρυεςικά με ςημ
φχοίαρη και ςημ φχοιαρική αοθοίςιδα καθώπ και εμέογειεπ για ςημ
σιξθέςηρη, ποξαγχγή και εταομξγή ςχμ μεόςεοχμ και πλέξμ ενελιγμέμχμ
μεθόδχμ θεοαπείαπ από ςημ Ελλημική Πξλιςεία.
V. Η σλξπξίηρη ποχςξβξσλιώμ και δοάρεχμ εμημέοχρηπ και εσαιρθηςξπξίηρηπ
ςηπ κξιμήπ γμώμηπ ρυεςικά με ςημ απξρςιγμαςξπξίηρη ςηπ μόρξσ.
VI. Η εκποξρώπηρη ςξσ αρθεμή με φχοίαρη και φχοιαρική αοθοίςιδα ρςιπ
αομόδιεπ αουέπ και τξοείπ ςηπ Πξλιςείαπ και ςξσ ενχςεοικξύ.
VII. Η σλξπξίηρη ποξγοαμμάςχμ και δοάρεχμ φσυξλξγικήπ σπξρςήοινηπ ςχμ
αρθεμώμ
VIII. Η δημιξσογία εθελξμςικώμ ξμάδχμ εογαρίαπ για ςημ σλξπξίηρη ςχμ ρκξπώμ
και ςχμ δοάρεχμ.
IX. Η ποξώθηρη και η εκπόμηρη επιρςημξμικώμ εοεσμώμ για ςημ επίςεσνη ςχμ
παοαπάμχ ρςόυχμ.
X. Η σλξπξίηρη δοάρεχμ εμεογειώμ και ποχςξβξσλιώμ για ςημ επιδίχνη και
επίςεσνη ςξσ ρκξπξύ ςξσ Σσλλόγξσ. Εμδεικςικά αματέοξμςαι: η διξογάμχρη
διαλένεχμ, ημεοίδχμ , ρσμεδοίχμ και ρεμιμαοίχμ, η υοήρη ςχμ μέρχμ
μαζικήπ εμημέοχρηπ ρσμπεοιλαμβαμξμέμξσ ςξσ Τύπξσ και ςξσ Διαδικςύξσ για
ςημ ποξώθηρη ςχμ παοαπάμχ ρςόυχμ.
*Σύμτχμα με ςξ καςαρςαςικό ςξσ Επιδέομια, απαοαίςηςη ποξϋπόθερη για ςημ
εγγοατή εμόπ μέλξσπ είμαι: Να έυει ρσμπληοώρει ςξ 18ξ έςξπ ςηπ ηλικίαπ ςξσ, μα
έυει δικαιξποακςική ικαμόςηςα και μα μημ έυει ρςεοηθεί με δικαρςική απόταρη ςα
πξλιςικά ςξσ δικαιώμαςα. (άοθοξ 4). Ωπ ςακςικά μέλη μπξοξύμ μα εγγοατξύμ ξι
αρθεμείπ πξσ πάρυξσμ από Ψχοίαρη ή Ψχοιαρική Αοθοίςιδα, ςα μέλη ςηπ
ξικξγέμειάπ ςξσπ, ή τίλξι ςχμ αρθεμώμ πξσ εμδιατέοξμςαι μα ρσμειρτέοξσμ ρςημ
επίςεσνη ςχμ ρκξπώμ ςξσ Σχμαςείξσ ή ποόρχπα πξσ ρυεςίζξμςαι επιρςημξμικά,
ιαςοικά ή άλλχπ πώπ με ςημ αρθέμεια ςηπ Ψχοίαρηπ.
Επιρημαίμεςαι όςι ξ Σύλλξγξπ δεμ ποξςείμει θεοαπείεπ, ρκεσάρμαςα ή τάομακα ξύςε
σπξδεικμύει εμαλλακςικέπ μξοτέπ θεοαπειώμ και ρε καμία πεοίπςχρη δεμ
παοεμβαίμει ρςξ ιαςοικό και επιρςημξμικό έογξ ςχμ ιαςοώμ και επιρςημόμχμ πξσ
ρυεςίζξμςαι με ςη μόρξ (άοθοξ 2)
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