ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΙΣΔΟΧΗ ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ
ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΑΘΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ
Όνομα :

Επίθετο:
Τάξη:

Δημοτικό Σχολείο:

Ημερομηνία γέννησης:

Διεύθυνση:
Ταχ. κώδικας:

Τηλ. οικίας:

Υπάρχουν αδέλφια του/της μαθητή/τριας που φοιτούν στη Σχολή μας;
Αν ναι, παρακαλώ δηλώστε:
Ονοματεπώνυμο:
Ενδιαφέρεστε για:

Τμήμα Χορού

Ναι

Όχι

Ναι

Όχι

/ Αθλητικό Τμήμα

Τμήμα:
Ναι

ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑΤΕΡΑ
Όνομα :

Επίθετο:

Επάγγελμα:

Τηλέφωνο εργασίας:

Κινητό τηλέφωνο:

email:

ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΗΤΕΡΑΣ
Όνομα :

Επίθετο:

Επάγγελμα:

Τηλέφωνο εργασίας:

Κινητό τηλέφωνο:

email:

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ
Επιθυμούμε συμμετοχή στα μαθήματα προετοιμασίας
Ναι

Όχι

Διάρκεια μαθημάτων: Σεπτέμβριος 2022 – Μάιος 2023 (Ε΄Δημοτικού)
Σεπτέμβριος 2022 – Μάρτιο 2023 (Στ΄Δημοτικού)
Κόστος μαθημάτων:
€55 μηνιαίως (Ε’ Δημοτικού)
€70 μηνιαίως (Στ’ Δημοτικού)

Όχι

Επιθυμούμε μεταφορικό μέσο για την διάρκεια των μαθημάτων

Ναι

Όχι

Κόστος μεταφορικού: €100
Πώς πληροφορηθήκατε για τη
Σχολή μας ;

Από παιδί/γονείς παιδιού που φοιτά στη σχολή
Από διαφημιστικό έντυπο
Από διαφήμιση σε περιοδικό/εφημερίδα
Από διαφήμιση ραδιόφωνου
Άλλο, διευκρινίστε ………………………………………………………………...

ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Εμείς, η Ιδιωτική Ελληνική Σχολή Φόρουμ Λτδ με αριθμό εγγραφής ΗΕ124551 από Λεωφόρο Λεμεσού 290, 2571 Νήσου,
χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα όπως εξηγείται παρακάτω και θα είμαστε ο υπεύθυνος επεξεργασίας των δεδομένων
που μας παρέχετε ή που συλλέγουμε για εσάς.
Ζητάμε τη συγκατάθεση σας να επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για τους παρακάτω σκοπούς:
1. Για να μπορέσουμε να εξετάσουμε την αίτηση σας για εγγραφή στα μαθήματα προετοιμασίας για εισδοχή στη Σχολή μας, θα
χρειαστεί να επεξεργαστούμε τα δεδομένα που έχετε προσκομίσει ή που μπορεί να σας ζητηθεί να προσκομίσετε στο
μέλλον.
2. Αποστολή ενημερωτικής αλληλογραφίας ή τηλεφωνικής επικοινωνίας για σκοπούς
 σωστής λειτουργίας και οργάνωσης της Σχολής,
 προσωπικής ενημέρωσης ή υπενθύμισης
 και αποστολής ενημερωτικών δελτίων της Σχολής.
Σημείωση: λόγω του ότι αυτή η συγκατάθεση αφορά σε ανήλικο, το έντυπο αυτό πρέπει να συμπληρωθεί από τον γονέα ή άλλο
άτομο που ασκεί την γονική μέριμνα του παιδιού.
Εάν δεν δώσετε τη συγκατάθεση σας , δεν θα μπορέσουμε να εξετάσουμε την αίτηση σας και αυτή θα απορρίπτεται.
Συγκατατίθεμαι όπως η Ιδιωτική Ελληνική Σχολή Φόρουμ Λτδ επεξεργάζεται τα προσωπικά μου δεδομένα για τους πιο
πάνω σκοπούς.
Σημειώστε

Ναι

Όχι

Έχετε το δικαίωμα να αποσύρετε τη συγκατάθεση σας ή / και να ζητήσετε διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων
οποιαδήποτε στιγμή στέλνοντας επιστολή στη διεύθυνση Λεωφόρο Λεμεσού 290, 2571 Νήσου ή στέλνοντας ηλεκτρονικό
μήνυμα στη διεύθυνση dpo@forum.ac.cy

Υπογραφή γονιού/ κηδεμόνα ...............................................

Ημερομηνία ..............................................

Όνομα υπογράφοντος …………………………………………………………………………………………………………

