
Τόπος: ___

Ο πελάτης

Ονοµατεπώνυµο:______

Υπογραφή: __________

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 
(ΔΠΧ) ΕΙΔΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ (ΕΚΔΠΧ)

Με την ιδιότητά μου ως Πελάτης, δηλώνω ότι:

• Διάβασα την “Ενημέρωση για την Επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων” που είναι αναρτημένη στον
ιστότοπο της εταιρίας www.megagency.gr.
• Ενημερώθηκα για την επεξεργασία των ΔΠΧ και ΕΚΠΔΧ, που πραγματοποιεί η Megagency Ασφαλιστικοί
Σύμβουλοι ΑΕ
• Ενημερώθηκα για τα δικαιώματα που έχω και διατηρώ ως υποκείμενο των δεδομένων (δηλ., πρόσβασης,

διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού του σκοπού, φορητότητας και εναντίωσης).
• Παρέχω τη ρητή συγκατάθεσή μου (Άρθρο 7 του Κανονισμού ΕΕ 2016/679) στην παραπάνω εταιρία για τα εξής:
1. Για την επεξεργασία των ΔΠΧ και ΕΚΔΠΧ που περιλαμβάνονται στο παρόν έντυπο διερεύνησης αναγκών, καθώς
και οποιονδήποτε άλλων έρθουν σε γνώση της εταιρίας στο μέλλον και έχουν σχέση με τη σύμβαση
ασφάλισης που αιτούμαι, καθώς και με τη λειτουργία της.
2. Για την τήρηση αρχείων με όλα τα παραπάνω δεδομένα σε ηλεκτρονική ή άλλη μορφή.

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 
(ΔΠΧ)

για Εμπορικούς / Προωθητικούς / Ερευνητικούς σκοπούς

Με την ιδιότητά μου ως Πελάτης, δηλώνω ότι:

• Διάβασα την “ Ενημέρωση για την Επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων” που είναι αναρτημένη στον ιστότοπο
της εταιρίας www.megagency.gr.
• Ενημερώθηκα για την επεξεργασία των ΔΠΧ και ΕΚΠΔΧ, που πραγματοποιεί η Megagency Ασφαλιστικοί
Σύμβουλοι ΑΕ για εμπορικούς, προωθητικούς και ερευνητικούς σκοπούς.
• Ενημερώθηκα για τα δικαιώματα που έχω και διατηρώ ως υποκείμενο των δεδομένων (δηλ., πρόσβασης, διόρθωσης,
διαγραφής, περιορισμού του σκοπού, φορητότητας και εναντίωσης).

Παρέχω τη συγκατάθεσή μου ΔΕΝ Παρέχω τη συγκατάθεσή μου

σύμφωνα με το Άρθρο 7 του Κανονισμού ΕΕ 2016/679, στην παραπάνω εταιρία, για την επεξεργασία των ΔΠΧ που 
περιλαμβάνονται στο παρόν έντυπο διερεύνησης αναγκών, για εμπορικούς, προωθητικούς και ερευνητικούς σκοπούς, 
καθώς και για την τήρηση σχετικού αρχείου.
 

_

_

__________________  Ηµεροµηνία: __________________ 

 Ο ασφαλιστικός διαµεσολαβητής 

_______________________  Ονοµατεπώνυµο:_________________________________ 

_______________________   Υπογραφή: _____________________________________ 




