
ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ  

 

Η εταιρεία «Κωνσταντίνος Κατσανέβας και ΣΙΑ Ε.Ε.», διακριτικός τίτλος «Career 

Gate» με Α.Φ.Μ. 999439074 και έδρα στην Αγία Παρασκευή, οδός Ηρώων Πολυτεχνείου 1 

& Ευεργέτη Γιαβάση 11, Τ.Κ. 15342, τηλ. +30 210 5228000, e-mail: cgt@careergatetest.com, 

στο πλαίσιο της διενέργειας του τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού θα συλλέξει και 

περαιτέρω θα επεξεργαστεί ερωτηματολόγια ψυχομετρικών τεστ, ως Υπεύθυνος 

Επεξεργασίας κατά τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 (Γενικός Κανονισμός Προστασίας 

Δεδομένων), με την προϋπόθεση της συγκατάθεσής τους, σύμφωνα με τους όρους που 

περιγράφονται στη συνέχεια. 
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Στα δεδομένα των υποκειμένων διενεργείται αυτοματοποιημένη λήψη 

αποφάσεων. Έχετε δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή για το 

μέλλον, χωρίς να επηρεάζεται η επεξεργασία που θα έχει λάβει χώρα μέχρι τη στιγμή της 

ανάκλησης. Στην περίπτωση αυτή θα προβούμε σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες ώστε να 



παύσει η μελλοντική επεξεργασία των δεδομένων τα οποία επεξεργαζόμαστε. Επιπλέον, 

έχετε το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα σας που τηρούνται, διαγραφής 

τους υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 17 ΓΚΠΔ, περιορισμού της επεξεργασίας υπό τις 

προϋποθέσεις του άρθρου 18 ΓΚΠΔ, φορητότητας (άρθρο 20 ΓΚΠΔ) καθώς και υποβολής 

καταγγελίας στην αρμόδια Αρχή Προστασίας Δεδομένων (www.dpa.gr), σε περίπτωση που 

κρίνεται ότι δεν γίνεται σωστή επεξεργασία των δεδομένων σας.  

Μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας με έγγραφο που θα παραδοθεί ή θα 

αποσταλεί στη φυσική μας διεύθυνση ή ηλεκτρονικά μέσω e-mail στην ηλεκτρονική μας 

διεύθυνση. Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που υπάρχουν εύλογες αμφιβολίες σχετικά με 

την ταυτότητα του υποκειμένου των δεδομένων μπορεί η Career Gate να ζητήσει την 

παροχή πρόσθετων πληροφοριών για την επιβεβαίωση της ταυτότητας. 

Η διενέργεια των Τεστ Επαγγελματικού Προσανατολισμού οργανώνεται από το 

Κέντρο Επαγγελματικού Προσανατολισμού του Δήμου Νεάπολης-Συκεών και είναι δωρεάν 

για τους μαθητές και τις μαθήτριες του Δήμου Νεάπολης-Συκεών.  

Έχοντας ενημερωθεί για τα παραπάνω, ο υπογράφων 

……………………………………………………………………, γονέας/κηδεμόνας του/της μαθητή/μαθήτριας 

……………………………………………………………………  συμφωνώ στην επεξεργασία των προσωπικών 

του/της δεδομένων με τους παρακάτω αναφερόμενους τρόπους: 

 ο προσδιορισμός της επαγγελματικής του ταυτότητας του υποκειμένου και οι 

προσωποποιημένες προτάσεις σπουδών & επαγγελμάτων που ταιριάζουν στο 

υποκείμενο των δεδομένων       ΝΑΙ ☑   ΟΧΙ ⬜ 

 η επιστημονική έρευνα για την εξέλιξη και βελτίωση του τεστ  ΝΑΙ ☑   ΟΧΙ ⬜ 

 

Ονοματεπώνυμο γονέα/κηδεμόνα: ………….…………………………………….…..…………………… 

Διεύθυνση: ……………………………………………………………………….………………………………………. 

Ημερομηνία: …../…../20….. 

 

Υπογραφή: ……………………………………………… 

 


