Π Ρ Ο  : ΣΕΥΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑ/
Πεπιθεπειακό Σμήμα _________________
____________________________________

(1)

Καηαρσξήζεθε ζην βηβιίν πξσηνθόιινπ
κε Α/Α _________________ θαη παξαιήθζεθε ηελ ________________________
ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ
(για Περιφερειακά Όργανα)
Γηα ηε ζπκκεηνρή σο ππνςεθίνπ γηα ην αμίσκα Μέινπο ηνπ/ηεο (2) ____________________________________
__________________________________________________________________________________________
ζηιρ εκλογέρ ηηρ 3ηρ Νοεμβπίος 2019 γηα ηελ αλάδεημε ησλ Δηνηθεηηθώλ θαη ινηπώλ αηξεηώλ νξγάλσλ ηνπ Τ.Ε.Ε. («πποκήπςξη
εκλογών και ππόζκληζη για ηην ςποβολή ςποψηθιοηήηων» με απιθμό ππωηοκόλλος ΤΕΕ 18408/1.8.2019), ηνπ (3)
_______________________ Μέινπο ηνπ Τ.Ε.Ε. θαη δειώλσ όηη είκαη εθιόγηκν Μέινο ηνπ Τ.Ε.Ε. ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζηελ
παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ από 27.11/14.12.1926 Π.Δ. «Πεπί κωδικοποιήζεωρ ηων πεπί ζςζηάζεωρ ηος ΤΕΕ κειμένων διαηάξεων»
όπσο αληηθαηαζηάζεθε από ην άξζξν 15 ηνπ Ν. 1486/1984:
ΑΡΙΘΜΟ ΜΗΣΡΩΟΤ Σ.Ε.Ε. :
ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ (Ε) (4) : _____________________________________________________________________________
ΕΠΩΝΤΜΟ : ____________________________________ ΟΝΟΜΑ :________________________________________
ΟΝΟΜΑ ΠΑΣΕΡΑ : _______________________ ΟΝΟΜΑ ΜΗΣΕΡΑ :_____________________________________
ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΚΑΣΟΙΚΙΑ :_________________________________________________________________________
ΑΡΙΘΜΟ ΣΗΛΕΦΩΝΟΤ : ζηαζεξνύ ___________________________ θηλεηνύ ______________________________
ΑΡΙΘΜΟ ΣΗΛΕΟΜΟΙΟΣΤΠΟΤ (FAX): ____________________________________________________________
ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΟΤ (e-mail):
ΤΝΔΤΑΜΟ (5) :

__________________________________________

_______________________________________________________________________________

ΝΟΜΟ (6) : _______________________________________________________________________________________
ΕΚΠΡΟΩΠΟ ΤΝΔΤΑΜΟΤ : ___________________________________________________________________
Επίζηρ δηλώνυ όηι έλαβα γνώζη για ηην επεξεπγαζία ηυν πποζυπικών μος δεδομένυν ζηο πλαίζιο ηηρ ςποτηθιόηηηάρ μος
ζηην παπαπομπή με απιθμό οσηώ (8)
(7)

__________________ Σεπηεκβξίνπ 2019
Ο/Η Δειώλ/νύζα _________________________

___________________________________________
(1) Σπκπιεξώλεηαη από ηηο ππεξεζίεο ηνπ Τ.Ε.Ε.
(2) Σπκπιεξώλεηαη ε Ολνκαζία ηνπ Οξγάλνπ, δειαδή :
(α) Αληηπξνζσπείαο Πεξηθεξεηαθνύ Τκήκαηνο ή
(β) Πεηζαξρηθνύ Σπκβνπιίνπ Πεξηθεξεηαθνύ Τκήκαηνο
(3) Σπκπιεξώλεηαη κε ηελ έλδεημε ΤΑΚΤΙΚΟΥ ή ΟΜΟΤΙΜΟΥ
(4) Αλαγξάθεηαη ε επηζηεκνληθή εηδηθόηεηα ή εηδηθόηεηεο ηνπ Δεινύληα
(5) Αλ ν/ε Δειώλ/νύζα αλήθεη ζε ζπλδπαζκό, αλαγξάθεηαη ν δεισηηθόο ηνπ ζπλδπαζκνύ ηίηινο πνπ κπνξεί λα είλαη όλνκα
ή ζύληνκε θξάζε πνπ δελ αληηβαίλεη ζην Νόκν. Αλ ν/ε Δειώλ/νύζα δελ αλήθεη ζε ζπλδπαζκό, αλαγξάθεηαη ε έλδεημε
ΜΕΜΟΝΨΜΕΝΟΣ ΥΠΟΧΗΦΙΟΣ
(6) Πξνθεηκέλνπ γηα ππνςήθην κέινο ηεο Αληηπξνζσπείαο ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ Τκήκαηνο αλαγξάθεηαη ππνρξεσηηθά ν Ννκόο
ζηνλ νπνίν ππάγεηαη ν ππνςήθηνο θαη γηα ηνλ νπνίν ηζρύεη ε ππνςεθηόηεηα.
(7) Τόπνο θαη εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο αίηεζεο.
(8) Τν TEE ζπιιέγεη θαη επεμεξγάδεηαη πξνζσπηθά δεδνκέλα ζύκθσλα κε ηνλ Γεληθό Καλνληζκό Πξνζηαζίαο
Πξνζσπηθώλ Δεδνκέλσλ (GDPR). H ρνξήγεζε ησλ πξνζσπηθώλ ζαο ζηνηρείσλ είλαη αλαγθαία γηα ηελ δήισζε ππνςεθηόηεηαο
ζαο γηα ηελ αλάδεημε πεξηθεξεηαθώλ νξγάλσλ ηνπ ΤΕΕ. Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο σο πξνο ηελ πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθώλ
ζαο δεδνκέλσλ, παξαθαινύκε λα δηαβάζεηε ηελ Πνιηηηθή Πξνζηαζίαο Δεδνκέλσλ Πξνζσπηθνύ Φαξαθηήξα ηνπ ΤΕΕ, δηαζέζηκε
ζηελ ηζηνζειίδα καο web.tee.gr. ή απεπζπλζείηε ζηνλ Υπεύζπλν Πξνζηαζίαο Δεδνκέλσλ ζην email: dpo@central.tee.gr θαη ζην
ηει.:+30 2103291616

