
ΚΚΑΑΘΘΙΙΔΔΡΡΥΥΜΜΑΑ   

ΑΑΘΘΑΑΝΝΑΑΣΣ ΙΙ ΟΟΥΥ   ΜΜΑΑΤΤΑΑΛΛΑΑ   

ΤΤΟΟΥΥ   ΛΛΑΑΚΚΕΕΔΔΑΑ ΙΙΜΜΟΟΝΝΙΙΟΟΥΥ  

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 
ΣΤΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ  

ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ 
ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ  

ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021-2022 
 
 

Ε.510-1/1 

 
ΠΡΟΣ ΤΟ ΚΑΘΙΔΡΥΜΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΑΤΑΛΑ ΤΟΥ ΛΑΚΕΔΑΙΜΟΝΙΟΥ 

 
 

Α’ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΟΝΕΑ-ΚΗΔΕΜΟΝΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΥΠΟΤΡΟΦΟΥ 
ΕΠΩΝΥΜΟ  
ΟΝΟΜΑ  
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  
ΤΗΛΕΦΩΝΟ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

 ΣΤΑΘΕΡΟ                                            ΚΙΝΗΤΟ     
                                                              

e-mail  
 

Β’ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΥΠΟΤΡΟΦΟΥ 
ΕΠΩΝΥΜΟ  
ΟΝΟΜΑ  
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ  
ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΡΟΣ  
  

Ο με τα ανωτέρω στοιχεία υπογεγραμμένος γονέας/κηδεμόνας του/της 
υποψηφίου/ας υποτρόφου, ζητώ με την παρούσα μου να συμπεριληφθεί ο/η ανωτέρω 
μαθητής/τρια, στο συμπληρωματικό διαγωνισμό πρόσληψης υποτρόφων του 
Καθιδρύματος Αθανασίου Ματάλα του Λακεδαιμονίου για το σχολικό έτος 2021-2022.  

Δηλώνω ότι:  
α) αποδέχομαι όλους τους όρους της διαθήκης, του συμπληρωματικού της 

κωδίκελου και ιδίως της υπό στοιχεία ΙΔ΄ διάταξης αυτού, καθώς επίσης και τους όρους 
της προκήρυξης,  

β) τα ανωτέρω στοιχεία και όλα όσα δηλώνονται στα προσκομιζόμενα 
δικαιολογητικά είναι αληθή  

 γ) ο/η ανωτέρω μαθητής/τρια δεν λαμβάνει άλλη υποτροφία, ούτε έχασε 
υποτροφία κατά το παρελθόν, καθώς επίσης και ότι αν τυχόν λάβει στο μέλλον 
υποτροφία, θα το γνωστοποιήσω εγγράφως στο Ίδρυμα.  
 δ) ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ: Αναγνωρίζω, αποδέχομαι και δηλώνω ανεπιφύλακτα 
ότι: Το Καθίδρυμα Αθανασίου Ματάλα του Λακεδαιμονίου συλλέγει και επεξεργάζεται τις 
προσωπικές πληροφορίες του υποψήφιου υποτρόφου και του γονέα/κηδεμόνα του, που 
περιλαμβάνονται στην παρούσα Αίτηση, τα συνυποβαλλόμενα με αυτήν έγγραφα και 
στοιχεία που υποβάλλω για εσωτερικούς σκοπούς, συμπεριλαμβανομένων της 
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αξιολόγησης της αίτησής μου, της συμμετοχής του υποψηφίου υποτρόφου στο 
συμπληρωματικό διαγωνισμό και κάθε άλλης συναφούς χρήσης. Για τη συμμετοχή του 
υποψηφίου υποτρόφου, απαιτείται δημιουργία αρχείου δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα, το οποίο θα συμπεριλαμβάνει τα προσωπικά στοιχεία και πληροφορίες που 
γνωστοποιώ, το οποίο αρχείο θα τηρείται από το Ίδρυμα Ματάλα για τη συμμετοχή στο 
διαγωνισμό. Για το λόγο αυτόν, η υποβολή της αίτησης συμμετοχής συνιστά αμάχητο 
τεκμήριο γνώσης και ανεπιφύλακτης αποδοχής των όρων της παρούσας και 
συνεπάγονται την παροχή της ρητής και ανεπιφύλακτης συγκατάθεσης και συναίνεσης 
μου προς το Καθίδρυμα Αθανασίου Ματάλα του Λακεδαιμονίου προκειμένου να 
καταχωρήσουν τα προσωπικά στοιχεία σε αρχείο που θα δημιουργηθεί σύμφωνα με τα 
όσα προβλέπει ο Κανονισμός (ΕΕ)2016/679, ο Ν.2472/1997,  όπως ισχύει και οι 
Αποφάσεις και Οδηγίες της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.  
 Με την παροχή των προσωπικών μου στοιχείων καθώς και των στοιχείων του 
υποψηφίου υποτρόφου,  συναινώ ανεπιφύλακτα όπως αυτά χρησιμοποιηθούν για τη 
συμμετοχή του υποψηφίου υποτρόφου στο συμπληρωματικό διαγωνισμό πρόσληψης 
υποτρόφων 2021-2022 και για τη με οποιονδήποτε τρόπο μελλοντική επικοινωνία μαζί 
μου.  

___/___/20__ 
 

Ο ΑΙΤΩΝ & ΔΗΛΩΝ 
 
 
 
 

 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο αιτών έχει δικαίωμα, όποτε επιθυμεί να ενημερωθεί για τα προσωπικά δεδομένα 

που διατηρεί το Καθίδρυμα Αθανασίου Ματάλα του Λακεδαιμονίου (δικαίωμα πρόσβασης), να τα 
διορθώσει (δικαίωμα διόρθωσης), να τα διαγράψει (δικαίωμα διαγραφής) και γενικώς να ασκήσει κάθε 
δικαίωμα που παρέχει η Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία για την Προστασία του απέναντι στην 
επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων. 
 Σε κάθε περίπτωση το Καθίδρυμα Αθανασίου Ματάλα του Λακεδαιμονίου τηρεί όλους τους 
κανονισμούς εμπιστευτικότητας και απορρήτου, προστασίας των προσωπικών δεδομένων και 
συμμόρφωσης με τους κανονισμούς.  
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