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ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί  

με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

 

ΠΡΟΣ/TO: ΣΕΠ  ΑΕ   -  ΤΜΗΜΑ HR           /             PCT SA - HR DEPT 

Ο – Η Όνομα 

Name: 

  Επώνυμο: 

Surname 

  

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:  

Father’s Name and Surname: 

  

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας: 

Mother’s Name and Surname: 

  

Ημερομηνία γέννησης(2):  

Date of Birth: 

  

Τόπος Γέννησης: 

Place of Birth: 

 

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας: 

ID Number: 

  Τηλ: 

Tel: 

  

Τόπος Κατοικίας: 

Place of residence: 

  Οδός: 

Address:  

  Αριθ: 

Number: 

  ΤΚ: 

PC: 

  

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):   

Δ/νση Ηλεκτρ. 
Ταχυδρομείου 
(Εmail):   

 
 

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του 
Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: 
 

1. Ο λόγος που πρέπει να έχω πρόσβαση στη Λιμενική Εγκατάσταση είναι για (1) 
 
 

2. H Ανακοίνωση Απρίλιος 2011 της Εταιρείας ΣΕΠ ΑΕ για την Ασφάλεια και η Πολιτική της Εταιρείας ΣΕΠ ΑΕ για 
την Ασφάλεια της Λιμενικής Εγκατάστασης Ν.ΣΕΜΠΟ έχει ληφθεί και έχει κατανοηθεί πλήρως.  

 
3. Είμαι γνώστης όλων των ευθυνών μου που απορρέουν από την πολιτική ασφάλειας. Ειδικότερα κατανοώ και 

αποδέχομαι να υιοθετήσω πλήρως και να εφαρμόσω όλα τα μέρη της πολιτικής ασφάλειας. Συμφωνώ όλες οι 
ενέργειές μου να είναι τέτοιες που θα εξασφαλίζουν την ασφάλεια της εγκατάστασης. 

 
4. Θα αναφέρω στους Υπεύθυνους Ασφάλειας και τις Λιμενικές Αρχές οτιδήποτε ύποπτο υποπέσει στην αντίληψη 

μου. 
 

5. Έχω λάβει και κατανοώ πλήρως του κανόνες τους χρήστες της Λιμενικής Εγκατάστασης που μου δόθηκαν, δε θα 
κυκλοφορώ πεζός εντός της Λιμενικής Εγκατάστασης και δέχομαι πριν την είσοδο ή την έξοδο να υπόκειμαι σε 
ελέγχους ταυτοπροσωπίας και έρευνα εφόσον μου ζητηθεί. 
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I confirm that the aforesaid personal data are correct and I agree to the process and use of the personal 

data by PCT S.A. for the purpose of the promotion of cooperation and services. 

I agree to the process and the use of the aforesaid personal data in order for them to be categorized and for 

statistical analysis purposes and I have been properly informed in accordance with the current legislation 

in force.  

 

 

 

The PCT S.A. collects and processes the aforesaid personal data strictly for the purposes mentioned above 

and for which you have expressly consented. The processing being performed is absolutely necessary and 

performed by competent personnel of the Company. The Company utilizes for the purposes of processing 

other persons  that are bound to proceed to processing specially asked according to the present agreement 

and the Law. The personal data may be sent to other Countries either within the European Union or not, 

for the purposes of processing that you have provided consent. The processors within the European Union 

are bound by GDPR 2016/679/EK (Regulation) and their contractual relation with the Company, from 

which the security of the personal data is ensured and the processing according to the consent you 

provide. For non European Union Countries the Company follows the provisions of the Regulation, 

concerning the provision of personal data to Non European Countries in order to ensure that the process is 

being performed according to the Law and your consent. The Company has taken all necessary measures 

to ensure the safety of your personal data and the access to them to be restricted according to the Law. 

The personal data are being kept for the period of five (5) years except otherwise provided by the Law. 

You have the option if you wish to contact the Company in order to be informed for your personal data, 

ask for the amendment of them, or the cessation of the use, or the deletion of them overall or partially, or 

the portability of them  and in general to execute your legal rights according to the provisions of the Law. 

Please contact us at 210 4099100 or e-mail at GDPR@pct.com.gr or at our offices at SEMPO N. IKONIO 

PERAMA 188 63. 

 

 

Επιβεβαιώνω την ορθότητα των ανωτέρω προσωπικών δεδομένων και δηλώνω ότι συμφωνώ στη χρήση 

και επεξεργασία των παραπάνω στοιχείων από τη ΣΕΠ Α.Ε.  με σκοπό την προώθηση συνεργασίας και 

υπηρεσιών. 

Συμφωνώ στην χρήση και επεξεργασία των παραπάνω στοιχείων με σκοπό την ομαδοποίηση και 

στατιστική ανάλυση και έχω ενημερωθεί επαρκώς και με τρόπο σύμφωνο με την ισχύουσα νομοθεσία.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η ΣΕΠ Α.Ε. συλλέγει και επεξεργάζεται τα ανωτέρω στοιχεία αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς 

που περιγράφονται ανωτέρω για τους οποίους έχετε συναινέσει. Η επεξεργασία η οποία γίνεται είναι 

απολύτως αναγκαία και γίνεται αποκλειστικά από τους αρμόδιους κατά περίπτωση υπαλλήλους της 

Εταιρείας. Η Εταιρεία μπορεί να χρησιμοποιεί για τους σκοπούς επεξεργασίας και άλλα πρόσωπα τα 

οποία όμως δεσμεύονται να προβαίνουν μόνο στην επεξεργασία η οποία εκάστοτε τους ζητείται 

σύμφωνα με το παρόν και το νόμο. Τα δεδομένα σας μπορεί να στέλνονται σε άλλες χώρες εντός ή εκτός 

της ΕΕ για τους σκοπούς επεξεργασίας για τους οποίους έχετε συναινέσει. Οι εκτελούντες επεξεργασία 

εντός της ΕΕ δεσμεύονται από τον Κανονισμό 2016/679/ΕΚ (Κανονισμός) και την σύμβαση τους με την 

Εταιρεία  από τα οποία εξασφαλίζεται η ασφάλεια των δεδομένων και η επεξεργασία τους σύμφωνα με 

τη συναίνεση που δίνετε. Εκτός ΕΕ η Εταιρεία μας ακολουθεί τις διατάξεις του Κανονισμού που 

αφορούν αποστολή δεδομένων εκτός ΕΕ ώστε να εξασφαλίζεται ότι η επεξεργασία γίνεται σύμφωνα με 

το νόμο και τη συναίνεση σας. Η Εταιρεία έχει λάβει κάθε αναγκαίο μέτρο ώστε τα δεδομένα σας να 

YES NO 

  

NAI OXI 
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είναι ασφαλή και η πρόσβαση σε αυτά περιορισμένη σύμφωνα με το νόμο. Τα δεδομένα σας θα τα 

τηρούμε για χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών εκτός και αν ο νόμος διαφορετικά προβλέπει. Έχετε τη 

δυνατότητα να επικοινωνείτε όποτε το επιθυμείτε με την Εταιρεία ώστε να ενημερωνόσαστε σχετικά με 

τα προσωπικά σας δεδομένα, να ζητάτε την τροποποίηση τους, ή τη διακοπή  της χρήσης τους ή τη 

διαγραφή τους συνολικά ή μερικά ή τη φορητότητα αυτών και γενικά να ασκήσετε τα εκ του νόμου 

δικαιώματά σας,  όπως ο νόμος ορίζει. Παρακαλούμε για την επικοινωνία σας να απευθύνεστε στο τηλ. 

210 4099100 ή το e-mail GDPR@pct.com.gr ή στα γραφεία μας στο ΣΕΜΠΟ Ν. Ικόνιο Πέραμα 18863 

 
 

 
 

Ημερομηνία    ……..…………………. 
 
 

Ο – Η Δηλ….. 
 
 
 
 
 

(Υπογραφή) 

 
 

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο ο λόγος που επιθυμεί πρόσβαση, πχ παροχή υπηρεσιών εκτελωνισμού κλπ.  
(2) Αναγράφεται ολογράφως. (3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη 
υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε 
να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών. (4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω 
όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα. 
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