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ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΠΟ  

Αρ. αποδ……………………………                                   Αρ. Μητρώου……………………………… 

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΕΛΟΥΣ 

Εγώ η/o υποφαινόμενη/ος……………….…………………………………………………………..δηλώνω ότι αποδέχομαι να εγγραφώ μέλος της 

Παγκύπριας Οργάνωσης Πενταμελούς Οικογένειας (ΠΟΠΟ) δίνοντας τις πιο κάτω πληροφορίες που μου έχουν ζητηθεί 

Αρ. ταυτότητας……………………………………….  Ημερ. γεν.  …………………………  Επάγγελμα………………………….. 

Διεύθυνση…………………………………………………………………….……………………………         Τ.Κ. ………………………….. 

Ενορία/Χωριό ……………………………………......  Πόλη/ Επαρχία………………………………………………………………….. 

Τηλέφωνα:  οικίας ………………………………….. Εργασίας ……………………………. Κινητό…………………………………. 

E-mail ………………………………………………………………………..……………………………………………………………. 

Όνομα (πατέρα/μητέρας/κηδεμόνα)…………………………………Αρ.ταυτ….………………Ημερ.γεν..………………….. 

 

Επάγγελμα (πατέρα/μητέρας/ κηδεμόνα)………………………………..…….             κινητό τηλ. ………………………. 

 

  Όνομα            Αρ. ταυτότητας   Ημερ.Γενν.  Αρ. Στρατ. Μητρώου  

Τέκνα : 1…………………………………            …..………………… ….……………   ……………………………. 

 2…………………………………           ..…………………… ………………..           ……………………………. 

 3…………………………………           …..…………………. ………………..    ..…………………………. 

 

Απαραίτητα έγγραφα: 1)Αντίγραφα ταυτοτήτων γονέων. 2)Αντίγραφα πιστοποιητικών γεννήσεως των τέκνων.  

3) Πιστοποιητικό φοίτησης για την έκδοση φοιτητικής ταυτότητας ή βεβαίωσης  

 

Ετήσια Συνδρομή: €17.= (δεκαεπτά ευρώ)        Πρόσθετη ταυτότητα:  €3.= ( τρία ευρώ) 

 

Αποδέχομαι/δεν αποδέχομαι την αποκοπή της ετήσιας συνδρομής μέλους από το επίδομα τέκνου που λαμβάνω 

Αποδέχομαι/δεν αποδέχομαι όπως για την ασφάλεια ατυχημάτων στο όνομα μου η αποκοπή του ασφαλίστρου γίνεται 

από το επίδομα τέκνου που λαμβάνω. 

  

Έχω διαβάσει και συγκατατίθεμαι στη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών μου δεδομένων καθώς και των 

δεδομένων που αφορούν τα ανήλικα τέκνα μου, σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό (ΕΕ) 679/2016 και την εγχώρια 

νομοθεσία Νόμος 125(Ι)2018 ως η δήλωση συγκατάθεσης για επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων όπως 

περιγράφεται συνοπτικά στη πίσω σελίδα. 

Με εκτίμηση 

……………………………….                  ……………………………….  ……………………………….              ……………………………. 

Μητέρα     Πατέρας                  Νόμιμος Κηδεμόνας                     Ημερομηνία 

 

Επαρχιακά Γραφεία: 

Λευκωσία- Κερύνεια: Αλκαίου 1Β+Γ, Πολυκ. CΟNSTANZA, 1060, Λευκωσία ΤΗΛ. 22-818518 ΦΑΞ. 22-818516 

Λεμεσός :  Λεωφ. Μακαρίου , Stamatiou Center Block A Κατ. Ε, 4000 Μέσα Γειτονιά Λεμεσός ΤΗΛ.25-754770 ΦΑΞ.25-754771 

Λάρνακα:  Λεωφ. Φανερωμένης 212, 6037 Λάρνακα  ΤΗΛ. 24-627711 , ΦΑΞ. 24-623032  

Αμμόχωστος: 28ης Οκτωβρίου 53, Κατ.4, 5280 Παραλίμνι , Αμμόχωστος ΤΗΛ. 23-743513 ΦΑΞ.23-743514   

Πάφος :  Λεωφ. Ελλάδος 23, Πάτρα Κορτ Διαμ. 202, 8020 , Πάφος ΤΗΛ.26-937414 ΦΑΞ 26-923942 
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Δήλωση συγκατάθεσης μέλους για την επεξεργασία Προσωπικών  Δεδομένων  

Με την αίτηση εγγραφής μέλους της οικογένειας σας, στη Παγκύπρια Οργάνωση Πενταμελούς Οικογένειας ( ΠΟΠΟ) δίδετε 

και τη συγκατάθεση σας για την αποθήκευση και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, καθώς και των στοιχείων 

των ανήλικων τέκνων σας, όπως καταγράφονται στη πρώτη σελίδα. 
 

Πως μπορείτε να διαχειριστείτε τη συγκατάθεση σας και τι δικαιώματα έχετε για την προστασία των δεδομένων σας. 

( δικαίωμα πρόσβασης) Να είστε ενήμεροι για τα προσωπικά σας δεδομένα , την προέλευση, τους σκοπούς επεξεργασίας, 

τους αποδέκτες, το χρονικό διάστημα διατήρησης τους, να λαμβάνετε αντίγραφο των προσωπικών σας δεδομένων που 

επεξεργάζεται η Οργάνωση (δικαίωμα διόρθωσης) Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ζητήσετε διόρθωση των προσωπικών σας 

δεδομένων ώστε να είναι πλήρη και ακριβή.( δικαίωμα περιορισμού επεξεργασίας) μπορείτε να ζητήσετε περιορισμό της 

επεξεργασίας των δεδομένων σας, αν η επεξεργασία κρίνετε ότι είναι παράνομη  ή αν π.χ. δεν θα θέλατε να λαμβάνετε 

ενημέρωση για κάποιες δραστηριότητες της Οργάνωσης  με την χρήση του τηλεφωνικού αριθμού 8000 3587 για STOP-

SMS.(δικαίωμα εναντίωσης) έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε την διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων από τα μητρώα 

της Οργάνωσης,  αυτό θα σημαίνει αυτόματα και την διαγραφή σας, από μέλος. (δικαίωμα στη φορητότητα) δεν 

εφαρμόζεται η μεταφορά δεδομένων,  έχετε όμως το  δικαίωμα να ζητήσετε την παραλαβή των δεδομένων σας οπότε αυτό 

θα σημαίνει και πάλιν αυτόματα την διαγραφή σας από μέλος. 
 

Πως μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματα σας  

Αν θέλετε να ασκήσετε κάποιο ή όλα τα δικαιώματα σας για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να 

υποβάλετε το παράπονο σας ηλεκτρονικά e-mail info@triteknoi.org  ή γραπτώς στα κατά τόπους Επαρχιακά μας Γραφεία, το 

οποίο θα διαβιβάζεται στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων που είναι ο εκάστοτε Γεν. Οργανωτικός Γραμματέας (ΥΠΔ) . 

Έχετε επίσης το δικαίωμα να υποβάλετε παράπονο στο Γραφείο της Επιτρόπου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων που 

είναι η Εποπτική Αρχή της Κυπριακής Δημοκρατίας. 
 

Γιατί η Οργάνωση συλλέγει τα δεδομένα σας και για ποιους σκοπούς τα επεξεργάζεται  

Η Οργάνωση συλλέγει τα προσωπικά σας δεδομένα  για την υλοποίηση των σκοπών της, καθώς και για την κατοχύρωση των  

δικαιωμάτων  και υποχρεώσεων σας που πηγάζουν από το καταστατικό. Συλλέγει τα στοιχεία επικοινωνίας σας  για να σας 

ενημερώνει για τα προβλήματα των τρίτεκνων οικογενειών τα διάφορα αιτήματα της Οργάνωσης, αλλά και να απαντά στα 

δικά σας ερωτήματα. Να σας ενημερώνει για τις δραστηριότητες της Οργάνωσης, τις Γενικές  Συνελεύσεις και τα 

ωφελήματα που έχετε ως μέλη. Τα προσωπικά σας δεδομένα μπορούν να τυγχάνουν επεξεργασίας για σκοπούς μελέτης 

των προβλημάτων των τρίτεκνων οικογενειών για στατιστικούς σκοπούς και μελέτης του δημογραφικού προβλήματος του 

τόπου μας, την καταβολή της ετήσιας συνδρομής σας και την ασφάλιση σας. Τα δεδομένα σας φυλάσσονται για περίοδο 3 

χρόνων από την τελευταία ανανέωση της ταυτότητας σας, τηρούνται και μετά την παρέλευση των 3 χρόνων όμως  

θεωρείστε ανενεργό μέλος, δίνοντας σας το δικαίωμα  να  ανανεώσετε και πάλιν την ταυτότητα σας .  
 

 Ποίοι μπορεί να είναι οι αποδέκτες των δεδομένων σας 

Τα δεδομένα σας φυλάσσονται σε φυσική και ηλεκτρονική μορφή και είναι δυνατόν να μεταβιβαστούν σε εξωτερικούς μας 

συνεργάτες όπως στο Υπουργείο Οικονομικών, εφόσον συγκατατεθείτε για σκοπούς αποκοπής της ετήσιας συνδρομής σας, 

στο Υπουργείο Άμυνας, για τους στρατεύσιμους, σε άλλα Υπουργεία και Κυβερνητικές Υπηρεσίες, στην Ασφαλιστική 

εταιρεία για την ασφάλιση σας, στη εταιρεία με την οποία έχει συμβληθεί η Οργάνωση και μας παρέχει το λογισμικό μελών 

και την ηλεκτρονική υποστήριξη και σε πάροχους αποστολής μηνυμάτων. Σε Δήμους και Κοινότητες μεταφέρονται 

προσωπικά σας δεδομένα για σκοπούς ωφελημάτων, όπως η μείωση δημοτικών και κοινοτικών τελών. 
 

Περισσότερες πληροφορίες για τον τρόπο συλλογής και επεξεργασίας και χρήσης των προσωπικών  σας δεδομένων 

μπορείτε να βρείτε στην Δήλωση Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Οργάνωσης στην ιστοσελίδα  

www.triteknoi.org   

                                                                    

Ο Δηλών/ η Δηλούσα       

 

Υπογραφή………………………………….. 

http://www.triteknoi.org/

