Προς:
Το Διοικητικό Συμβούλιο τoυ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ (ΠΣΣΑΜΕΕ) & ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ADR
Λεωφ. Συγγρού 106 Αθήνα
e-mail: info@pssamee.gr
Θέμα: Αίτηση

⃝ Εγγραφής νέου μέλους

⃝ Ανανέωσης στοιχείων μητρώου μέλους

Α) ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΝΕΟΥ ΜΕΛΟΥΣ/ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΕΛΟΥΣ
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Παρακαλώ όπως με εγγράψετε μέλος/ανανεώσετε τα στοιχεία μέλους της Ενώσεως σας,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Καταστατικό σας.
Δηλώνω ρητώς ότι αποδέχομαι τις αρχές και τους όρους του Καταστατικού ανεπιφύλακτα.
Επιπλέον, δηλώνω ότι έχω ενημερωθεί για την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων
και συναινώ/δε συναινώ στην:
1. Αποστολή ενημερώσεων από τον ΠΣΣΑΜΕΕ
ΣΥΝΑΙΝΩ

ΔΕΝ ΣΥΝΑΙΝΩ

2. Δημοσίευση των επαγγελματικών μου στοιχείων στην Ιστοσελίδα του ΠΣΣΑΜΕΕ
ΣΥΝΑΙΝΩ

ΔΕΝ ΣΥΝΑΙΝΩ

Έχω λάβει γνώση ότι η ιδιότητα του τακτικού μέλους δύναται να ανασταλεί σε περίπτωση
που πλέον δεν κατέχω σε ισχύ πιστοποιητικό ΣΑΜΕΕ ή Πραγματογνώμονα ADR.

Ημερομηνία: …../……./……..
Ο Αιτών
(υπογραφή – σφραγίδα)
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Β) ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Για την ολοκλήρωση της αίτησης εγγραφής/ ανανέωσης των στοιχείων σας , πρέπει να προσκομίσετε
στον ΠΣΣΑΜΕΕ τα παρακάτω δικαιολογητικά καθώς και να πραγματοποιήσετε τη κατάθεση των
σχετικών ποσών.
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:
1. Αίτηση
2. Φωτογραφία σε ηλεκτρονική μορφή
3. Φωτοτυπία του πιστοποιητικού ΣΑΜΕΕ ή/και του πιστοποιητικού πραγματογνώμονα ADR το
οποίο θα πρέπει να είναι σε ισχύ.
4. Βιογραφικό Σημείωμα (Μόνο για εγγραφή νέου μέλους)
5. Αποδεικτικό τραπεζικής κατάθεσης
ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ:
Alphabank // IBAN: GR9001401010101002101311735
Εγγραφή για το έτος 2022: 50,00 €
Ετήσια συνδρομή για το έτος 2022: 70,00 €

Διεύθυνση: MBC, Λ. Συγγρού 106, ΤΚ 117 41, Αθήνα
Τηλέφωνα επικοινωνίας:

E-mail: info@pssamee.gr WS: www.pssamee.gr

Πρόεδρος 6944840961,

Γενικός Γραμματέας 6947728557

Γ) ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Συμβούλων Ασφαλούς Μεταφοράς Επικινδύνων Εμπορευμάτων &
Πραγματογνωμόνων

ADR

με

διακριτικό

τίτλο

«ΠΣΣΑΜΕΕ»,

αντιμετωπίζει

το

απόρρητο σας πολύ σοβαρά και δεσμεύεται να το σέβεται σύμφωνα με τα ανώτατα πρότυπα του
χώρου μας.
Στο πλαίσιο αυτό και προκειμένου να είμαστε εναρμονισμένοι και με τις απαιτήσεις της
ισχύουσας νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων, συμπεριλαμβανομένου του νέου Γενικού
Κανονισμού για την Προστασία των Δεδομένων 2016/679/ΕΕ, ζητάμε τη συγκατάθεσή σας
προκειμένου να τηρούμε ή να συνεχίσουμε να τηρούμε προσωπικά σας δεδομένα για την
Πληροφόρηση και Ενημέρωση αναφορικά με θέματα του Συλλόγου (π.χ απευθείας από
αντιπρόσωπο του συλλόγου μας, με τηλεφωνικές κλήσεις, sms, mms, φαξ, ηλεκτρονικό
ταχυδρομείο), ακόμη και με αυτοματοποιημένα μέσα. Προκειμένου να σας παρέχουμε τα
παραπάνω, τα προσωπικά δεδομένα που ενδέχεται να επεξεργαστούμε είναι εκείνα που
συμπληρώσατε στην παραπάνω Αίτηση εγγραφής μέλους. Ο σύλλογός μας σε κάθε περίπτωση
φυλάσσει

τα

δεδομένα

σας

με

σύστημα

φυσικής

ασφάλειας

και σύστημα διαχείρισης ασφάλειας πληροφοριών. Τα δεδομένα μπορεί να τύχουν επεξεργασίας
από το διοικητικό προσωπικό του συλλόγου μας. Η επεξεργασία των ως άνω δεδομένων θα γίνεται
τόσο σε έντυπα όσο και σε ηλεκτρονικά μέσα και πάντοτε σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία –
συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων που αφορούν την ασφάλεια και την εμπιστευτικότητα των
δεδομένων και σύμφωνα με τις αρχές της δίκαιης και νόμιμης επεξεργασίας. Μπορείτε ανά πάσα
στιγμή να επικοινωνήσετε μαζί μας, στην ταχυδρομική διεύθυνση :
Λ.

Συγγρού

106,

Τ.Κ.

11741

-

Αθήνα

και

e-mail:

info@pssamee.gr

έτσι ώστε να ασκήσετε τα δικαιώματα που προβλέπονται στα άρθρα 15-22 του Κανονισμού,
μεταξύ των οποίων πρόσβαση στα δεδομένα σας, επαλήθευση του περιεχομένου των δεδομένων
σας, της προέλευσης, ακρίβειας και τοποθεσίας τους, απόκτηση αντιγράφου δεδομένων, αίτημα για
συμπλήρωση, ενημέρωση, τροποποίηση των δεδομένων σας, στις περιπτώσεις που ορίζει ο νόμος,
αίτημα για περιορισμό της επεξεργασίας δεδομένων, καθώς και για διαγραφή. Παρομοίως,
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μπορείτε ανά πάσα στιγμή να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας, καθώς και να ενημερώσετε την Αρχή
Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα αν θεωρείτε ακατάλληλη την εκ μέρους μας χρήση
των δεδομένων σας. Αναλυτικά τα προσωπικά δεδομένα που διατηρεί ο ΠΣΣΑΜΕΕ φαίνονται στον
ακόλουθο πίνακα:

Είδος προσωπικών δεδομένων
που διατηρεί ο ΠΣΣΑΜΕΕ

Ονοματεπώνυμο μελών,
εργαζομένων στο σύλλογο
Διεύθυνση επαγγελματική για τα
μέλη και διεύθυνση κατοικίας
αποκλειστικά των μελών του
Διοικητικού Συμβουλίου και των
εργαζομένων με εξαρτημένη σχέση
εργασίας σε αυτό
Email επαγγελματικό
ΑΦΜ
AMKA
Αριθμός Ταυτότητας
Τηλέφωνο/Fax
Κινητό επαγγελματικό
Εργοδότης/εταιρεία απασχόλησης
Αντίγραφα πιστοποιητικών (πχ
ΣΑΜΕΕ, πραγματογνωμόνων)
Οικονομικές πληροφορίες για
συνδρομές
Φωτογραφία μέλους τύπου
ταυτότητας
Βιογραφικό σημείωμα
Ο Σύλλογος συνεργάζεται με
τρίτους που έχουν πρόσβαση τα
ανωτέρω δεδομένα;
Ο Σύλλογος δημοσιοποιεί σε
τρίτους προσωπικά δεδομένα;

Είναι
ευαίσθητο
προσωπικό
δεδομένο?
OXI
OXI

OXI
OXI
OXI
OXI
OXI
OXI
OXI
OXI

Χρόνος διατήρησης

Αιτία συλλογής,
περιορισμός χρήσης

Για όσο χρονικό διάστημα
είναι μέλος και πέντε
χρόνια από τη διαγραφή
του ή για όσο χρόνο
προβλέπεται με βάση την
ασφαλιστική ή φορολογική
νομοθεσία. Ο Σύλλογος
μετά
την
πενταετία
διατηρεί τα στοιχεία που
αφορούν
την
επαγγελματική
ιδιότητα
για λόγους που σχετίζονται
με τη διαφύλαξη της
ιστορικής μνήμης του
συλλόγου.

Νομική
υποχρέωση,
καταστατικό, φορολογικές,
ασφαλιστικές
υποχρεώσεις,
Τα στοιχεία αφορούν την
επαγγελματική
δραστηριότητα
των
φυσικών προσώπων. Τα
στοιχεία
αυτά
δε
χρησιμοποιούνται
για
καμία άλλη χρήση.

ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
Ο ΠΣΣΑΜΕΕ διαβιβάζει τα ανωτέρω δεδομένα αποκλειστικά και μόνο στο
λογιστικό γραφείο για φορολογικούς λόγους ως έχει υποχρέωση.
Όχι. Ο ΠΣΣΑΜΕΕ αναρτά στην ιστοσελίδα της αποκλειστικά και μόνο τα
επαγγελματικά στοιχεία των μελών της, προκειμένου να γίνουν γνωστοί
στο ευρύ κοινό αυξάνοντας τις επαγγελματικές ευκαιρίες για τα μέλη.
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