Φόρμα Αναφοράς Εργαζομένου/ης
Όλα τα πεδία είναι προαιρετικά. Η φόρμα μπορεί να υποβληθεί επίσης Ανώνυμα

Όνομα εργαζομένου/ης που υποβάλει την αναφορά:
Άνδρας
Γυναίκα

Φύλο του ατόμου
Ηλικία του ατόμου

Τμήμα
Χώρος Εργασίας

Στοιχεία Επικοινωνίας (Τηλέφωνο):
Περιοχή (εάν είναι σχετικό ):

Λεπτομέρειες
παραπόνου
(Ποιος/α, τι,
πότε, πού κ.λπ.)

Κατηγορία παραπόνου

Όνομα/Υπογραφή καταγγέλλοντος

(Παρακαλώ σημειώστε τον
σχετικό κωδικό)
Εργαζόμενος:
W1 - Πρόσληψη
W2 – Αποδοχές/μισθοί
W3 – Προαγωγή
W4 – Διαμονή
W5 - Σίτιση
W6 – Ώρες Εργασίας
W7 – Συμπεριφορές Συναδέλφων
W8 – Διάκριση
W9 - Παρενόχληση
W10 – Θέματα Υγείας και Ασφάλειας
W11 – Ζήτημα που σχετίζεται με το φύλο
W12 – Άλλα θέματα σχετικά με την εργασία

Ημερομηνία: ______/_______/20____
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (GDPR πολιτική συμμόρφωσης)
Εγώ ο υπογεγραμμένος δίνω την απόλυτη και ελεύθερη συγκατάθεσή μου για τη
συλλογή, τήρηση σε αρχείο και επεξεργασία των προσωπικών μου δεδομένων
(ειδικότερα: προσωπικά στοιχεία όπως ονοματεπώνυμο, ημερομηνία γεννήσεως, φύλο,
στοιχεία επικοινωνίας, στοιχεία διεύθυνσης κτλ.) από την εταιρία Ελληνικός Χρυσός των
προσωπικών μου δεδομένων ή αυτών που σχετίζονται άμεσα με εμένα και έχουν
δηλωθεί (στην εν λόγω φόρμα) με κάποιο από ή όλα τα μέσα σύμφωνα με την κείμενη
νομοθεσία «Περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων». Η επεξεργασία των
προσωπικών δεδομένων από την εταιρία Ελληνικός Χρυσός έχει σκοπό την επίλυση της
αναφοράς που υποβλήθηκε από εμένα. Συμφωνώ ότι τα εν λόγω προσωπικά δεδομένα
μπορούν επιπλέον να διαβιβασθούν και σε άλλες εταιρείες που εργάζονται για το έργο,
αλλά μόνον για τους σκοπούς της παρούσας αναφοράς, όπως περιεγράφηκε ανωτέρω.
Δεν θα υπάρξει καμία άλλη γνωστοποίηση δεδομένων σε τρίτους. Επιβεβαιώνω ότι έχω
ενημερωθεί για τα δικαιώματά μου σύμφωνα με τον ελληνικό νόμο 2472/1997 «Περί
Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων», περιλαμβανομένου του δικαιώματός μου να
αποκτήσω πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα που έτυχαν επεξεργασίας, να ζητήσω
πληροφορίες αναφορικά με τα δεδομένα που συνελέγησαν για μένα, να προβάλλω
αντιρρήσεις κατά της επεξεργασίας των προσωπικών μου δεδομένων και να ανακαλέσω
την συγκατάθεσή μου ως προς την επεξεργασία των σχετικών δεδομένων.
Υπογράφοντας το παρόν έγγραφο δηλώνω ότι δεν είμαι νεότερος από 18 ετών και
αναγνωρίζω ότι κατανοώ πλήρως όλα τα προαναφερόμενα και αποδέχομαι τα
δικαιώματά μου.

