
 

 

  

 

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(1): ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 

Ο – Η Όνομα:  Επώνυμο:  

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:   

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:  

Ημερομηνία γέννησης(2):   

Τόπος Γέννησης:  

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:  Τηλ:  

Τόπος Κατοικίας:  Οδός:  Αριθ:  ΤΚ:  

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 υπεύθυνα ότι: Επιτρέπω στην <ονοματεπώνυμο 
μαθήτριας>................................................................................, ανήλικη μαθήτρια του  <όνομα 
σχολείου> ………………………………………………………………………………………………………., της οποίας είμαι κηδεμόνας, να 
συμμετάσχει στο 1ο Θερινό Σχολείο στην Επιστήμη των Η/Υ, στην Τεχνολογία, στη Μηχανική και στα Μαθηματικά, 
που θα πραγματοποιηθεί 1-3 Ιουλίου, 2019, στην Πανεπιστημιούπολη Βουτών (κτήριο Τμήματος Επιστήμης 
Υπολογιστών), στο πλαίσιο της προγραμματική σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Κρήτης, Πανεπιστημίου Κρήτης 
και ΤΕΙ Κρήτης για την υλοποίηση του έργου «Δράσεις Προώθησης της Ισότητας των Φύλων στην Περιφέρεια 
Κρήτης 2018-2020». Το Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστήμιου Κρήτης δεν φέρει καμία ευθύνη για 
τυχόν ατυχήματα που θα πραγματοποιηθούν κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του σχολείου.  

Επίσης δηλώνω υπεύθυνα ότι έχω ενημερωθεί και συναινώ στα ακόλουθα:  

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης θα συλλέξει και θα επεξεργαστεί τα προσωπικά δεδομένα που η μαθήτρια 
<ονοματεπώνυμο μαθήτριας> ………………………………….………………………………………….. θα αποστείλει με την αίτησή 
της, για την υλοποίηση της διαδικασίας του παρόντος Θερινού Σχολείου: «1o Θερινό Σχολείο στην Επιστήμη των 
Η/Υ, στην Τεχνολογία, στη Μηχανική και στα Μαθηματικά», καθόλα τα στάδια αυτής και σκοπούς που συνέχονται 
με τη διαδικασία αυτή. Αυτά τα προσωπικά δεδομένα θα παραμείνουν στη διάθεση του Πανεπιστημίου Κρήτης 
για όλο το αναγκαίο χρονικό διάστημα ολοκλήρωσης της πιο πάνω διαδικασίας. 

Μπορείτε να αρνηθείτε τη συγκατάθεση ή να την ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή με δήλωσή σας στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση rena@csd.uoc.gr, χωρίς όμως αυτό να επηρεάζει τη μέχρι την ανάκληση νομιμότητα της συλλογής και 
επεξεργασίας. Για το χρονικό διάστημα που τα προσωπικά δεδομένα της μαθήτριας θα παραμένουν στη διάθεση 
του Πανεπιστημίου Κρήτης έχετε τη δυνατότητα να ασκήσετε το δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, 
επικαιροποίησης, περιορισμού της επεξεργασίας, αντίταξης και φορητότητας. Επίσης, έχετε δικαίωμα αναφοράς 
στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα στη διεύθυνση www.dpa.gr.  

mailto:rena@csd.uoc.gr
https://www.csd.uoc.gr/~wistem2019/www.dpa.gr


 

 

  

 

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Πανεπιστήμιο Κρήτης στη διεύθυνση csd@csd.uoc.gr Το Πανεπιστήμιο Κρήτης 
έχει ορίσει Υπεύθυνο Προσωπικών Δεδομένων με τον οποίο μπορείτε να επικοινωνήσετε στη διεύθυνση 
ηλεκτρονικής αλληλογραφίας dpo@uoc.gr. 

Τέλος, δηλώνω υπεύθυνα πως έχω ενημερωθεί για το γεγονός ότι η εκδήλωση 1ο Θερινό Σχολείο στην Επιστήμη 
των Η/Υ, την Τεχνολογία, τη Μηχανική και τα Μαθηματικά, ενδέχεται να βιντεοσκοπηθεί ενώ, στο πλαίσιο της 
εκδήλωσης,  θα ληφθούν και φωτογραφίες. Το βίντεο και οι φωτογραφίες θα χρησιμοποιηθούν για την προβολή 
της εκδήλωσης σε μέσα μαζικής ενημέρωσης/επικοινωνίας (πχ δημοσίευση καταχωρήσεων σε ημερήσιο και 
περιοδικό τύπο, ιστοσελίδες, κοινωνικά δίκτυα, κλπ) με σκοπό την ενημέρωση του κοινού και της επιστημονικής 
κοινότητας για την ίδια την εκδήλωση και για τη διάχυση των αποτελεσμάτων της.  

Δηλώνω υπεύθυνα ότι συναινώ με τη συλλογή και χρήση δεδομένων σύμφωνα με όσα αναφέρονται παραπάνω.                                                       

                                                                                                                                                                                                        (4) 
 

Ημερομηνία:      …./.…/20…… 
 

Ο – Η Δηλ. 
 
 
 

(Υπογραφή) 
 

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση. 
(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 προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή 
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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