ΔΗΜΟ ΗΛΙΟΤΠΟΛΗ

ΠΡΟ
1. Σμήμα Παιδείασ Εθελοντιςμοφ
Δια Βίου Μάθηςησ Πολιτικών Ιςότητασ
2. Γραφείο Αντιδημάρχου Εθελοντιςμοφ και Νζασ
Γενιάσ
ΑΙΣΗΗ-ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ

Η/O κάτωκι υπογραφόμεν…. .............................................................................................................................................
Κάτοικοσ.. ...........................................................................................................................................................................
Διεφκυνςθ κατοικίασ .........................................................................................................................................................
Τθλ. Επικοινωνίασ : ............................................................................................................................................................
E-mail : ...............................................................................................................................................................................
Δθλϊνω με τθν παροφςα ότι επικυμϊ και δζχομαι να ςυμμετάςχω εκελοντικά ςτισ/θν παρακάτω εργαςίεσ/α δραςτθριότθτα/δραςτθριότθτεσ όπωσ αναφζρονται ςτθ ςχετικι Συμφωνία Εκελοντικισ Εργαςίασ που υπογράφεται
μεταξφ εμοφ και του Διμου Ηλιοφπολθσ
1.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………….
2.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………….
3.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………….
4.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
5.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Επίςθσ δθλϊνω και αποδζχομαι ότι:
-Δεν υφίςταται ςχζςθ εργαςίασ ι ζργου μεταξφ εμοφ και του Διμου. Δεν εντάςςομαι ςτο ζμμιςκο προςωπικό ι
ςτουσ εξωτερικοφσ ςυνεργάτεσ του Διμου και ωσ εκ τοφτου ουδεμία απαίτθςθ ι δικαίωμα ζχω ζναντι αυτοφ.
-Ουδεμία απαίτθςθ χρθματικι ι άλλθσ αποηθμίωςθσ ζχω ζναντι του Διμου λόγω τθσ ανάλθψθσ των ανωτζρω
αναφερόμενων εργαςιϊν και τθσ εκελοντικισ μου προςφοράσ ςε αυτιν.
-Το υλικό που ο Διμοσ κα μου παράςχει για τθν υλοποίθςθ των εργαςιϊν που αναλαμβάνω κακϊσ και τα
παραγόμενα αποτελζςματα και προϊόντα αυτϊν ανικουν αποκλειςτικά και μόνον ςτον Διμο και ωσ εκ τοφτου δεν
ζχω κανζνα δικαίωμα (ςυμπεριλαμβανομζνων και των πνευματικϊν) χριςθσ, δθμοςίευςθσ, πϊλθςθσ ι άλλο επί
αυτϊν.
-Μετά το πζρασ τθσ εκελοντικισ μου εργαςίασ υποχρεοφμαι να επιςτρζφω το υλικό που μου ζχει δοκεί για το λόγο
αυτόν ςτον Διμο.
-Κατά τθν διάρκεια υλοποίθςθσ των εκελοντικϊν εργαςιϊν που αναλαμβάνω, οφείλω να τθρϊ τα χρονικά πλαίςια
που μου ζχουν τεκεί από τον Διμο και να ακολουκϊ τισ ςχετικζσ υποδείξεισ και οδθγίεσ που μου δίνονται.
-Ο Διμοσ ζχει το δικαίωμα να με παφςει από τισ αρμοδιότθτεσ μου ι να αφαιρζςει τμιμα των εκελοντικϊν
εργαςιϊν που αναλαμβάνω.
-Κανζνα άλλο δικαίωμα ι απαίτθςθ ζχω ζναντι του Διμου Ηλιοφπολθσ.
-Ενθμερϊκθκα και ςυμφωνϊ με τθν πολιτικι για τθν επεξεργαςία δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα του Διμου
Ηλιοφπολθσ,
που
επικαιροποιθμζνθ
βρίςκεται
διακζςιμθ
ςτθν
ιςτοςελίδα
του
Διμου
(www.ilioupoli.gr/services/gdpr). Η ςυγκατάκεςι μου δφναται να αρκεί με ςχετικι διλωςι μου αποςτζλλοντασ
ςχετικό μινυμα ςτο DPO@ilioupoli.gr . Η άρςθ τθσ ςυγκατάκεςθσ δεν κίγει τθν νομιμότθτα τθσ επεξεργαςίασ.
-Επικυμϊ τζλοσ τθ λιψθ βεβαιϊςεωσ και ςυςτατικισ επιςτολισ από τον Διμο Ηλιοφπολθσ για τθν εκελοντικι
ςυμμετοχι μου.
Ηλιοφπολη
Η/Ο ΔΗΛΟΤΑ/ΩΝ

