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ΑΙΤΗΣΗ 
 

Όνομα :  

Επίθετο :  

Όνομα Πατρός :  

Όνομα Μητρός :  

Ημερομηνία γέννησης :  

Διεύθυνση κατοικίας :  
 

 
 

Υπηκοότητα :  

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας/Διαβατηρίου(1) :  

Ε mail :  

Κινητό τηλέφωνο :  

Κατηγορία υποτροφίας 

 (Απόφοιτος Λυκείου/Προπτυχιακή φοίτηση/μεταπτυχιακή 
φοίτηση) 

:  

Βαθμός Απολυτηρίου Λυκείου (1)   

Βαθμοί Α-levels (εφόσον υπάρχουν)(2)   

Μαθηματικά :  

Φυσική :  

… :  

… :  

Χώρα φοίτησης :  

Πανεπιστήμιο :  

Σχολή :  

Έτος :  

Έγγραφο αποδοχής Πανεπιστημίου (πρώτο έτος μόνο) (2) :  

Βαθμολογίες προηγουμένων ετών (υφιστάμενοι φοιτητές) (3)   

1ο έτος :  

2ο έτος :  

3ο έτος :  

4ο έτος :  

5ο έτος :  

Βαθμός BSc/Διπλώματος (3) :  

   

Κοινωνικά κριτήρια   

Μονογονεϊκή οικογένεια : ΝΑΙ/ ΟΧΙ 

Σύνολο εξαρτημένων μελών οικογενείας (Πατέρας, Μητέρα, τέκνα) :  

Οικογενειακό εισόδημα (4) :  

   
 

(1) Απαιτείται προσκόμιση αντιγράφου Απολυτηρίου και αναλυτικής βαθμολογίας 

(2) Απαιτείται προσκόμιση αντιγράφου 

(3) Απαιτείται προσκόμιση αντιγράφου αναλυτικής βαθμολογίας 

(4) Απαιτείται τεκμηρίωση κατά την συνέντευξη 



 
 

 
 
PERSONAL STATEMENT 

(to be completed by each individual) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γενικό Έντυπο Συγκατάθεσης Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδοµένων   

Ο/Η  _________________________________________________του  __________________ µε  αρ.  Δελτίου  Ταυτότητας  ____________________ 

(ή  αρ.  Διαβατηρίου  __________________ όταν δεν υπάρχει ταυτότητα χώρας Ευρωπαϊκής Ένωσης) δηλώνω ότι  δίνω  την  ελεύθερη,  συγκεκριµέ

νη,  ρητή  και  µε  πλήρη  επίγνωση  συγκατάθεση  µου  στην εταιρεια Safe Bulkers Inc.,  

όπως  συλλέγει,  φυλάσσει  και  επεξεργάζεται  τα  Δεδοµένα  Προσωπικού  Χαρακτήρα  (Προσωπικά Δεδοµένα) που µε αφορούν 

σύµφωνα µε τον Γενικό Κανονισµό Προστασίας Δεδοµένων ΕΕ 2016/679 και  το  Ν. 4624/2019 

"Εφαρμογή  GDPR  ‐  Αρχή  Προστασίας  Δεδομένων  Προσωπικού  Χαρακτήρα,  μέτρα  εφαρμογής  του  Κανονισμού  (ΕΕ) 

2016/679  για  την  προστασία  των  φυσικών  προσώπων  έναντι  της  επεξεργασίας  δεδομένων  προσωπικού  χαρακτήρα, 

ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας.Έχω ενηµερωθεί ότι:‐ Η εταιρεια  θα  συλλέγει,  φυλάσσει  και  επεξεργάζεται σε ηλεκτρονική ή έ

ντυπη µορφή Προσωπικά Δεδοµένα που µε αφορούν, για  το χρονικό διάστηµα που απαιτείται ή μέχρις ότου μας  ζητηθεί η διαγραφή τους , ανάλο

γα µε την περίπτωση . 

‐  τα  δεδοµένα  αυτά  µπορεί  να  είναι:  ονοµατεπώνυµο,  αριθµός  ταυτότητας  και/ή  διαβατηρίου  και/ή  αριθµός  αλλοδαπού  πολίτη,  τηλέφων

ο, τηλεοµοιότυπο, ταχυδροµική διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύθυνση, και ότι περιλάμβανεται ή επισυνάπτεται στην παρούσα αίτηση. 

‐  τα  πιο  πάνω  Προσωπικά  Δεδοµένα  θα  χρησιµοποιούνται  µόνο  για τους σκοπους της χορηγησης της εν λογο υποτροφιας. 

Κανένα Προσωπικό  Δεδομένο που συλλέγεται δεν χρησιμοποιείται για άλλους σκοπούς, παρά μόνο έπειτα από  τη  ρητή  συγκατάθεσή  σας  ή  όπ

ως άλλως απαιτείται ή επιτρέπεται από την κείμενη νομοθεσία. 

‐  H  εταιρεία  εφαρμόζει  γενικά  αποδεκτά  πρότυπα  ασφάλειας  για  την  προστασία  των Προσωπικών  Δεδομένων  από  απώλεια,  κακή  χρήση,  

αλλοίωση,  απαγορευμένη  διάδοση  ή  πρόσβαση,  καταστροφή  ή/και  κάθε  άλλη  μορφή αθέμιτης επεξεργασίας.   ‐  Η  εταιρεια  δεσμεύεται  να  

προστατεύει  τα  Προσωπικά  Δεδομένα  που  παρέχουν  οι  Χρήστες  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  Γενικού  Κανονισμού για την Προστασία Δεδ

ομένων της ΕΕ 2016/679, και να λαμβάνει τα αναγκαία  μέτρα ασφαλείας για να ενισχύσει την προστασία των δεδομένων αυτών έναντι απώλειας, 

κακής χρήσης, μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης, απαγορευμένης διάδοσης ή διαβίβασης, τροποποίησης, αλλοίωσης ή καταστροφής. 

Κατανοώ  ότι  έχω  τα  πιο  κάτω  δικαιώματα  σε  σχέση  µε  τα  Προσωπικά  Δεδομένα  που µε  αφορούν:   ‐ ενηµέρωσης ‐ πρόσβασης ‐ διόρθωσης

 ή τροποποίησης ‐ διαγραφής (Δικαίωµα στη λήθη) 

‐ περιορισµού επεξεργασίας ‐ γνωστοποίησης ‐ φορητότητας δεδοµένων ‐ εναντίωσης στην  επεξεργασία  ‐  καταγγελίας  στην  Αρμόδια  Αρχή  Προ

στασίας  Δεδοµένων  Προσωπικού  Χαρακτήρα ‐ ανάκλησης της δήλωσης συγκατάθεσής µου ανά πάσα στιγµή.   Η  ανάκληση  της  συγκατάθεσης  µ

ου  δεν  θίγει  τη  νοµιµότητα  της  επεξεργασίας  που  βασίστηκε στη συγκατάθεση µου πριν την ανάκλησή της.   Έχω επίσης ενηµερωθεί ότι:   ‐ η ι

στοσελίδα της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα είναι διαθέσιµη  σε  ιστότοπο  και  ότι  ‐  µπορώ  να  απευθύνω  οποιοδήποτ

ε  αίτηµα/ερώτηµα  και να  γνωστοποιήσω  περιστατικό  παραβίασης  στην  διεύθυνση  και  να  υποβάλλω  καταγγελία  στην  διεύθυνση . 

Ο  υπογράφων  έχει  διαβάσει  προσεκτικά,  κατανοήσει  και  αποδεχθεί  τους  όρους  του  παρόντος  Γενικού  Εντύπου  Συγκατάθεσης  Επεξεργασί

ας  Προσωπικών  Δεδομένων,  καθώς  και την τήρηση της κείμενης ελληνικής, κυπριακής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας.  

Υπογραφή:                                                                                  Ημερομηνία: 

 

   

 


