M.A.E. 18l97/05/B/8g/0l2. A.Φ.M. 094220868 . Δ.o.Y. Φ.Α.Ε. ΘΞΣΣΑ^oΝlκι{ε . AplθM0Σ Γ.E.MΗ. 0577303040ο0

oMAΔlκoγ ΣYMBoΛAloY zΩHΣ
A.Φ.M.,
AΛEΞlοΣ'
-

AITΗΣH AΣΦAΛ!ΣEΩΣ
..MnAKοlΙοΥΛΩΣ

@ΕΠΩNYMιA|

p

rllι uuτpnnv.

ryE**Ml^'

031.81.6532..........

(οΛlκn''YΝFDrιrlιy.

30,t502

'. ...''

'-

A.Φ.Μ.;

03683

.''.''

κοΔtκοΣ ΣYΝEPrλΣlAΣ.

A. ΣτolXE|A ΛHIITH τHΣ AΣΦAΛlΣΗΣ

EΠΩNYM|Α ΕΠlxεlPΗΣ1{Σ Tαμεio AMηλoβoηΘεtαg

Alκηγ6ρωv Θεooαλoviκη5 (T'A.Δl.Θ.)

A.Φ.M.

εnΑrrΕΛMA

Δ.o.γ.

EMAIT

ΘEΣΣAΛoNlKΗΣ A'

998228353
ΔlEYΘYNΣH

THΛEΦΩNο

τ.κ. / ΠoΛΗ

ΔΩΔEKΑNHΣoY 1οB'

54626

/

info@tadith.gr

ΘEΣΣAΛoΝικH

231 0544305

B. ΣΤolxElA AΣΦAΛιΣMEΝoY

oNoMA

oNoMAτEΠΩNγMo:
A.

Φ.M.

ΔlΕYoYNΣH

IBAN τPAttΕzlKoY ΛorAPlAΣMoY
ΣτolxElA ΠPoΣAτEγoMENΩN

Γ .

Alρ.

Δ.o .Y.

Δ.A.τ.

Τ'K. / ΓloΛH

THΛEΘΩNo

}tMEP. ΓENNHΣHΣ

EΠAΓΓEΛMA

MEΛΩΝ AΣΦAΛlΣMεNoY (Eιiv επιΘυμε(τε vα ουμπεριληQθoιiν ατo oμαδικ6 AoQαλιoτf ριo Συμβ6λαιo)

nM/NtA

oNoMA ΓiAτEPA

oNoMAτEIτΩNYMo

ΣΥ7YΓoΣ

2

1.

ΠAιΔl

3

2"

l1AlΔl

αoΦαλiαρωνoυνιηααπ6τoνλ{πτη
o υπoγραΦων ληπτηζ/ασΦαλισμ€νoζ,
Tα

ΣE πEPιΠτΩΣH

πXoN ΠPoγΓlAPxοYΣA

ΣYΓrENΕiA

ΓENNHΣHΣ

1

Δ' ΣTolxElA ΔΙ(AloγχΩN

1.

/ τPAnΕzA

EMAIL

ΠATΕPA

AΣΘENΕlA

ΘANAToY

αοQιiιoηdαοQαλιoμivoγνδση καιαπoδoχη

τωv Γενwιi}ν και Eιδικιilν6ρωντηζ

ασΦαλιΦιχliζ σ6μβαoη91αιτωvκαλυι}εωνπoυ περιλαμβdνειαυτi.

δηλωνω 6τι:

αoι1εtαπoυ δι!λωσαΦηνπαρoυoααιτηση αoQαλιoηgεivαιαληΘ{

καγιατην επ€ξερvασιατωvπρoσωπικ6v μoυ δεδoμavωv αJ μΦΦνα με τα αvαγραΦdμενα αην πισω σελιδα.
nαρdλαβαταπαρακdτΦ
Φην ιαoσελιδατηζEταφιζ\/νW.intelsalonica.gr:
ξwUπα καιεvημερδθηκα 6τιαυτd ειναιαvαρτημεvα, μ€ελευθερηπρ6σβαση,

2. Eνημερι1θη
3.

o0μ$ωναμετα dρΘρα29 και29τoυ Ν. 4583/2ο18,
nαρελαβασ6τovασΦαλιαικδ μoυ διαμεσoλαβητη ενημερωτ(6avτυπo μετιqπληρoQoριεζτoυ
5. πισΦσελιδα: εvημ,ρωoη και υπoγραΦi oυγκrαθεσηξ για nρoσωπικdΔεδoμlνα
4.

με προσοχη

aρΘρoυ 152τoυ Ν.4364/2016,τιζπληρoΦoριεζτωvdρΘρΦν

28

και29 τoυ N.4583/2018.

τιζ,ιαραπ(ivω δηλιισειζ μου,

A^o!{lκΑ AΑE

Ζωηζ εγγρaΦωd κdΘε ιατραη πληρoΦoρια πoυ θα ζητηo€ι

αvαΦoρικd με την

νΦηλεια

η τηv

περιθαλΦη μoυ. οε oβoη με oπoιoδηπoτε ΑσΦαλιαr1ριo η Aιτηση για ασΦιiλιση που

ΠAΡAΛABHΣ
Mετην rαρo0σα δηλωoη, βεβαuilvω oτιπαρdλαβααπ6 τovAo$αλιαικ6Διαμεooλαβητri:
α) τo ενημεpωικd θwuπo πληρoΦoρdrν (συμΦωνα με τo N.4364/2ο16 ΑρΘρo 152 β) iπυπo εvημερωτικo υλα6 ο;4ετικιi μετo αιτoιiμενο αo$αλιαικ6 πρoΙ6v
ΕτΦριαξwww.inteδaloniΦ.8r
επισηq€νημερ6Θηft6τι 6λαταπαραπdνΦiWυπαειvαιαναρtημ6vα με ελε0Θερη πρ6σβαση στην ιrΦ€λιδατηζ

(υπoγρα$r! AlToYNToΣ)

M.Α.E.'8l97/05lB/88i012.Α.Φ.M.ι!942?0868rΔ.ο.Y'Φ.A,E.θΕΣΣΑΛ0N|χΗΣ.ΑPlθMoΣr.ε.MΗ.0Ξ773ο304!0ο
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PΩM ATι ιζA ΣTo ι xE ιA {αoφαλιoμivou και πρoστατευoμivωv μελιbv)
Πoια η oμαδα Aiματοq;

NAlΓ_l oX|Γl

3. Καπv[ζετε;
, Αv NAl, π6οα τοιγαρα τηv ημ€ρα;
4. Πδoα οιvoπVευματιlδη πoτd καταvαλιbvετε τηv ημdρα;
5. Yπrjρξε μεταβoλr'j αιο βαρoq τov τελευταio 1ρ6vο;
6. Eioτε υπερταoικdq { υπoταoικ6q: Aν ΝAl, αναφtρατε την πiεoη

ΝAl

7. Εf1ατε πoτ€ οoβαρri αοθivεια;

NAI

8' Kαvατε τoν τελευτα('o 1ρ6νo, διαγvωατικθq εξεταοειq;
Av ΝΑ| αναφtρατε πoιεζ Και για πoto λογο'
9. Ei1ε μθλoq τoυ ουγγεvικo*g oαq περιβαλλoycoζ οoβαρη αoΘdvεια;
10.'Ε1ετε υπoβληΘε[ oε εγxε[ρηοη η εγ1ειp{οειg;

12'Εiαrε

η

θεραπεlα;

L3.'Ε1ετε κdπoια $υoικη

αναπηρiα;
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€γκυοg;
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L1'Aκoλoυθεiτε αυτη τη oτιγμη $αρμακευτικη αγωγ{

Γl

Xρειd.ατηκε vα ακoλουθιjοετε Θεpαπεiα για κ&ποια οoβαpr'1 γυvαικολoγικ{ NAl
πd.θηoη; Aν vαι, αvα$Eρατε λεπτομ€ρειεg

Av oυμπληρΦgατε NAI oε καπoια απ6 τιq παραπαvω ερωτfηoειq, αvαφtρατε λεπτoμEρειεq, oτo

Ξ

fl

o11ετικa

yιiιρa με τα oυμπληρωματικα oτoιμεiα.
Σε περ[πτωαη πou υπdρχoυv πρoστατευ6μεvα μ6λη, vα απαvrηΘεi τo αvωτ€ροr

ιατρικ6 ιατορικ6 μ6vο oπq
περιπτιilοειq Θετικιilv απαvτι|οεωv, aυμπληριilvοvταξ αrο α1ετικδ xιilρo με τα οuμπληρωματικ& ατοηε[α,
τov αριΘμ6 τηq ερΦτηoηq, το 6voμα τou πρoστατευ6μεvοu μ€λoυq και τηv απdvrηoη.
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Α,so0

διiβαω

με πpooo1ιi

ιη παραπθru

και αληθινiξ ξqι 6εxoμqι vα ασΦαλοΘ{b με

δηλriαειq μou,

Tψoλoγiooκαιτouq*αvovεqπoυε$αρμ6ζειηEταφια'Mεαυτ6ο{ψραr|oιi$ωτoαwiyρα

βoη

αuGq τιq δηfu,iloειq. Δd1oμαι επloηq να

QotoυεξουπoδαΦ(aΘεHoσota}ξιαNωηλευτικo1δρuμαriΦυoιε6Πρooωποπouμoυπρoo€.}ερε

dχEι{α με oπoιoδηπoτε ΑoΦαλιriριo ιi Αiτηοη μα αο,}ιiιλιoη πoυ υtoβληη(ε.
για 6oo διιiπημα εivαι αvαγκαio, τα 6ε6oμCνα πρωωπικoυ χαρακτiρα' ευαiοΘητα και μη. τα oπoiα ωγιεwριilιoπαι ωq 6ιιαιoλoγηtla rηξ Aσ$ιiι\ιoη1 αυn|q.
Επion< Bε8ακbvω uπειjΘυvα 6τι απoδ€louqι
τοv ει6ιx6 6oο τnι AoΦιiλιanc πou ακΦtoει dτι, dtοδα πoυ θα πρoκ0Φoυv απ6 Πgοiiπli!Ιoμσα ααθivεια {του AσΦαλσuivου li τωv
ποooτατευoμ€vωy
uελΦvl που δeν τnv €γω δnfuiloει, δεv θα απο{nηιωθoOv.
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A. H επεξεργασ[α τωv δεδoμivωv πρooωπικoιi 1αρακrηρα (ΔΠX} καθιilq και τωv ειδικιilν κατηγoριιilv δεδoμ6νωv πρoοαlπικoιi 1αρακτι!ρα (EKΔΠx)

δεvεργεiται απ6 τηv lNΤEPΣAΛoNlKΑ Α.A.Ε. ZΩHΣ (κΕTAlPΙA>) πoυ εδρειiει αιη Θεooαλov[κη και εκπρooωπεiται νoμιμα ιυq Yπειiθυvo Eπεξεργαoiαq (η και
τov εκιελo6vια τηv επεξεργαoiα, εQ6oov υπιiρ1ει), o oπotoq εiναι και αρμoδιoξ για την αo$ιiλεια rωv δεδoμ6vων αυτιilν και περιoρ[ζεται oτιq απoλιiτωq
αναyκαiεq ενdργειεg για τηv επ[τευξη τωv oκoπιiv για τoUζ οπoιοUξ δivω ρητιi oυγκατdΘεαη o0μQωνα με την κε[μεvη voμoΘεσια. Σε περ[τπωoη πoυ δεν
ουναινiοω οτηv επεξεργαoi.α των πρooιυπικιilv δεδομ6νωv πρoξ τov oκoπ6 κατιiριιoηg oιiμβαοηq αo$ιiλιoηq, τ6τε δεv θα εivαι δυνατιt η κατ<iρτιoη τηq
αo$αλιoτικriq o6μβαση ζ.
B. Tα ΔΠΧ καΘιilg καιτα ΕKΔΠX μoυ Θα υπ6κειvται τ6οo oε αυτoματoπoιημ€vη 6oo και μη αUτoματoπoιημΞvη επεξεργαoiααπ6 τα πληρosoρικιi oυαιηματα
τηq Εταιρlαq για την εκπλ{ρωoη τoυ oκoπoυ τηq επεξεργαoiαq. H Εταιρlα λαμβαvει καταλληλα oργαvωτικιi και τε1νικιi μiοα για τηv διαοQιiλιoη τωv
δεδoμθνωv μoυ.
Γ. Στo πλαiοιo τηg λειτoυρy[αq τηq oιiμβαοηq αoQαλιoηq πoυ Θα oυvα$Θεi, τα ΔΠX καθιilq καιτα ΕKΔΠΧ μoυ, εvδ61εται vα διαβιβααιoιlv oε Qυοικα ι] voμικα
πρ6οωπατα οπolα, ωq Eκτελο0vιεq την επεξερyαoiα, Θα μπoρo6v να τα επεξερvασco0ν για λoγαριαoβ τηg Eταιρiαq, βdoει ο0μβαoηq πoυ E1ει υπογρα$εi
για τov οκoπ6 αυτd. Αποδ6κτε9 τωv δεδoμθvωv μoυ ενδΞ1εται επioηq vα ειVαι oι Εταιριεζ τou oμλoυ ιNΤEPΣMONιKA, voοηλευτικα ιδριiματα, γιατρoi,
δημ6oιεg αρ1dg, δικηγ6ρoι, λoγιoτθq και oρκωτoiλoγιαιθg, εκιιμητiq, τρlτεq αosαλιαιικiq εταιρiεq και ενιiloειgτoυq και διαμεooλαβo0ντα πρ6oωπα πoυ Θα
εvεργfooυv ωq εκrελoιjvrεζ τηv επεξεργαoiα για λoγαριαoμo τηq Εταιρiαg. Διαβiβαση δεδoμiνων απo την Εταιρiα πρoq τo Εξωτερικ6 μπoρε[ vα γivει μ6νo
βιioει ρητrjq voμoΘετικηg υπo1ρθωoηg (τq. νoμoθεoiα για ξiπλυμαxρr1ματοq) ri βαοει oυμβατικηq αvταoQαλιoτικηq Uπoχρ€ωσiζτηζ.
Δ. H διατrjρηoη τωv ΔΠX και τωv EKΔΠX μoU στηv Εταιρiα Θα διαρκ€oει για 6λo τo δκiαcημα ιo10og τηq αoQαλιoτικriq ο0μβαoηg και oε κd'Θε περiπτωoη 6ω9
τηνπαραγραΦri κιiΘε αξiωoηg, εrι69κιαν διαταξηvoμoυ επιβdMειπρ6σΘετoχρovικ6 διααrημα.
Ε. !λαβαγνιiloη 6τι θ1ω τo δικαiωμα υπoβoλriq αιτηματog αιov Yπε0Θυvo επεξερyαoiαq για ενημ6ρωoη, πρdoβαoη, δι6ρΘωoη, διαγραΦri rj περιoριoμ6 ιηg
επεξεργαoiαq τωv δεδoμdνων πoυ με α$oρoJν, για τo δικαiωμα εναvιtωοηg ιi αvτiρρηoηq oτηv επεξεργαoiα καΘιi.lq καιτo δικαi,ωμα oτηv Qoρητ6τητα τoυg.

Tαδικαιιbματααυτιiαοκo0vταιμετηvαπooτoληεiτεεπιcrroλr]goτηδιεilΘυνοη:INTEPΣAΛOΝlKAA.A.E.ZΩΗΣ,
15o1λμΘεooαλoviκηg-Περαlαq, TK551ο2,
Θεοοαλoν[κη (Yπ' 6ι|ιv Yπε0θυvoυ Πρooταolαg Δεδoμ€vωv) εiτε ηλεκιρovικoιi μ{vυμα oτov Yπε0θυvo Πρooταοlαq Δεδομ6vων (dpo@intersalonica.gr).
Aπαvιηoη για τηv ικαvoπoiηoη τoυ δικαιιi.lματoq θα πρ€πει να δoΘεi εντδq 1ρovικo0 διααrι]ματoq 30 ημερΦv. Eπi.oηg, Eλαβα γvιiloη 6τι θ1ω τo δικαiωμα
ανακληοηq τηg oυγκαταθεoηq oτην επεξερyαοiα των δεδoμθvωv πoυ με αΦoρoιν, η oπο[α ωοτ6oo Θα d1ει oαv απoτ€λεσμα την καταγγελiα τηg ο$μβαoηc
απ6τηvπλευρdτηζEταιριαζ'ΣεKαθεπερ(πτωoη, διατηριb τo δικαiωμα να πρoosιiγω οτην Aρ1l1 Πρooταοiαq Δεδoμdvων Πρooωπικo0 Xαρακτ{ρα για
ζητηματα πoυ αΦoρoυν την επεξερvασια Tιροσωπικωv μoυ δεδoμενωv' Για τηv αρμoδιdτητα τηζ Aρχηξ και τoν τρoπo υπoβoλrjq καταγγελiαq,
υπ<iρ1oυv αναλυτικdg πληρo$oρiεq αιηv ιο-cooελiδα τηg(www.dpa.gr.lταδικαιωματαμoυ*Yπoβολ{καταyγελ[αq).

πρoσωπιt(o0 χαρακτηρα 6oo και τωv'ειδιKιbν κατηγoρι6ν δεδoμ€vωv μoυ πoU γ[vεται απ6 τηv Εταιρια με την επωνυμiα
iΝTEPΣMοNιKΑ Α.A'E. ΖΩHΣ ωq υπε0ΘυVoU επεξεργαοiαq, σ0μΦωvα με τιq διατdξειg τoυ Γενικo0 Καvοvιoμo0 Πρoοταοlαq Δεδoμ6vων τηξ E.E.

των δεδoμ€νωv

αριθμ6v

2076/679' τα oπoια (δεδoμdνα) γνωαιoπoιιi.l με τηv απ6 .......''/''...../ ..''........ & υπ'
....'... αιτηση αo$αλιoηq μoU καΘιbξ Kαι
6πoιωv αΜωv αroιχειωv ζητηΘoι1ν η €ρθoυν oε γνdJση τoU Yπε0θυvoυ Επεξεργαolαq oτο μdλλoν και dχouν σχ6ση, απορρdoυv r] πηγd'ζoυv απ6 τη
οιiμβαοη αοQαλιoηq.

πρoοωπικιilv δεδoμdvωv μΘυ πou γ[vεται απ6 τηv Eταφiα με τηv επωvυμiα |NTEPΣAΛοN|KΑ A.A'Ε. ZΩΗΣ ιυg υπε0θυvo επεξεργαο[αq, αιiμsωvα με τιq
διατd.ξειqτoυ Γεvικod Kαvονιομo0 ΠρoαrαοlαgΔεδoμEνωvτηg E.Ε'2ot6/6]9,ταoποια {δεδoμ6vα)γvωoτoπoιιit μετην απ6.'...-.../......./............ & υπ'αριΘμ6v
...... αiτηoη αο$<iλιοrjg μou. , H επεξεργαo[ατωνπρooωπικιirvδεδoμdvων μου γιαεμπoρικ6/πρoωθητικ6/oτατιαιικ6/ερευνητικ6
oκoπ6 θα
γιvεται για την πρo6θηση Ιtρoι6ycωv και υπηρεαιιilv μiσω εvrOπωv, b-mail, τηλε$ιilνικηζ επιΚoινωvιαg, sms καΘιilq και για τη διενθργεια ερευvιilv και
αιατιoιικιbv αvαλι]σεωv, με ,τιΘαvoι]ζ απoδθκεξ τιζ Eταιριεζ τoυ oμιλoυ (lNTΕPΣAΛoΝlKA A.E.?.A., AlR |NΤERSALON|KA Ε.A.A.τ.E.,|NτEPΣAΛoΝlΚA
EMΠoPoΤEXNlKΗ Α. Ε.}, τρiτεq δια$ημιαιικ€g εταιρiεq, εταιρiεg πoυ διενεργoJv oτατιαrικdg { dλλεq €ρευνεg και διαμεooλαβoιivια πρ6οωπα. Tα δεδoμdνα
Θα διατηρo0vιαιγια π€ντε (5) 1ρ6vια. Αvα πιioα αrιγμι], υπdρ1ει η δυvατ6τητα ε[τε με γραrπl1 επιαιoλr] (αιη δε0Θυvοη lNΤEPΣAΛoΝlKΑ A.A.E. ZΩΗΣ, 15o
1λμ Θεooαλoνiκηq-Περαiαq, ΤK 55102, Θεοoαλoviκη) εiιε με ηλεκrρovικιi επιατoλfi (ατηv ηλεκιρoνικr] διεΟθυvοη (dpo@intersalonica.gr) πρoq τoν
Yπειjθυνo Πρoαrαoiλq Δεδoμθvωv τηq Εταιρiαg να αoκηΘo0v 6λα τα δικακilματα πoυ πρoβλθπει o ωq ανω Kανovιoμ6g, oυμπεριλαμβανoμ€voυ τoυ
δικαιιbματoq εvημθρωoηg καιπρ6oβαoηq, δι6ρΘωoηq, διαγραΦηq (δικαi.ωμα oτηv ληΘη), περιoριoμo0 τηq επεξεργαοiαζ, Φoρητ6τηταζ, εναvτlωoηq και
αvιιρρησηξωζπρogτηvεπεξεργαoiα.
Για τηv αρμoδι6τητα τηq Aρ1l1q Kαι rov τρ6πo υπoβoλιiq καταγγελ[αq, υπdρ1oυν αναλυτικ6q πληρoQoρ(εg αrην
ιαιooελ(,δα ιηq (www.d pa.gr .Τα δικαιιilματα μoυ * Yπoβoλri καταγγελlαq).

Η επε€ερvαo(α τωv προoωπικιbν δεδoμdvων μoυ θα πραyματoπoιnθεi:
Για εμπoρικ6, προωθητιKo, σtατισ[ικd rj ερευvητικ6 οκoπo: Συμ$ωνιδ f}Δεv ΣυμQωνΦf}

o

Δηλιilν

........... (oνοματεπΦνυμo υπoγpαΦιi)
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