
Φόρμα Κατάθεσης Αναφορών Τρίτων Προσώπων 

(Να συμπληρώνεται από τον υποβάλλοντα την αναφορά και εάν απαιτείται από τον Υπεύθυνο για θέματα Αναφορών και 

Σχέσεων με τις Τοπικές Κοινωνίες) 

Όλα τα πεδία είναι προαιρετικά. Η φόρμα μπορεί να υποβληθεί επίσης Ανώνυμα 

 

Στοιχεία επικοινωνίας 

Όνομα  

 

Εμπιστευτικότητα υποβάλλοντος την αναφορά: 

Ζητώ να MHN γνωστοποιηθεί η ταυτότητά μου χωρίς τη συγκατάθεσή μου * 

Θέλω να υποβάλω την αναφορά μου ανώνυμα ** 

** Σε περίπτωση ανώνυμης αναφοράς δεν μπορούμε να * Θα πρέπει να γνωρίζετε, ότι εάν η αναφορά απευθύνεται σε επικοινωνήσουμε μαζί σας για την 
απάντηση, αλλά θα  

άλλο άτομο, το πρόσωπο που θα χειριστεί την αναφορά σας θα δημοσιεύσουμε την περίπτωση και την απάντηση στην  
πρέπει γενικά να γνωστοποιήσει τις λεπτομέρειες της αναφοράς ετήσια έκθεση αναφορών και στην ιστοσελίδα μας. στο άτομο αυτό, προκειμένου να λάβει 

την απάντηση του. 

 

Πληροφόρηση σχετικά με Άτομο την 

κατάσταση του Ομάδα 

υποβάλλοντος την αναφοράΣύλλογος 

Κοινωνική Οργάνωση των Πολιτών 

Δημόσιος φορέας (π.χ. φορέας τοπικής αυτοδιοίκησης) 

Άλλο (καθορίστε)  

 

 

Ταχυδρομική Διεύθυνση: 

 

 Ηλικία του ατόμου 

 

 

 

Επώνυμο 

Επιθυμητή γλώσσα 

 

Τηλέφωνο 

 



ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 

 

Ημερομηνία συμβάντος 

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 

 

 

 

  

Εγώ, ο/η υπογεγραμμένος/-η , δηλώνω ότι ενημερώθηκα και κατανοώ τα εξής: 

(α) Για τους σκοπούς του παρόντος Μηχανισμού Αναφορών, η Εταιρεία «Ελληνικός Χρυσός Μονοπρόσωπη Α.Ε.» («η Εταιρεία») επεξεργάζεται τα προσωπικά μου δεδομένα που 

περιλαμβάνονται στο παρόν έγγραφο (ενδεικτικά: ονοματεπώνυμο,ηλικία, φύλο, στοιχεία επικοινωνίας, στοιχεία διεύθυνσης, ιδιότητα, τυχόν προσωπικά μου δεδομένα που 

περιλαμβάνονται στην περιγραφή του συμβάντος,κτλ.), καθώς και κάθε άλλη πληροφορία απαραίτητη για τη διαχείριση της Αναφοράς που υποβάλλω.  

Περαιτέρω, η Εταιρεία ενδέχεται να επεξεργαστεί στοιχεία επικοινωνίας συγγενικού/οικείου μου προσώπου, τα οποία θέτω υπ’ όψιν της εν γνώσει του προσώπου αυτού, καθώς και 

δεδομένα τρίτων, τα οποία τυχόν περιλαμβάνονται στην Αναφορά μου. (β) Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση των εννόμων συμφερόντων 

της Εταιρείας (αρ. 6 παρ. 1 περ. στ’ ΓΚΠΔ), δηλαδή για τη συμμόρφωσή της προς τις Πολιτικές της σχετικά με την κοινωνική υπευθυνότητα.(γ) Τα προσωπικά δεδομένα, που 

συμπληρώνονται στην πρότυπη σελίδα (φόρμα) του ιστοτόπου της Εταιρείας, καθίστανται προσβάσιμα στον πάροχο των υπηρεσιών φιλοξενίας αυτού. Κατά τα λοιπά, δεν 

διαβιβάζονται σε οποιονδήποτε τρίτο, εκτός εάν κάτι τέτοιο κριθεί αναγκαίο για τη διαχείριση της Αναφοράς μου.(δ) Τα προσωπικά δεδομένα διαγράφονται με την ολοκλήρωση της 

διερεύνησης της Αναφοράς μου και, συνακόλουθα, τη διευθέτηση των παραπόνων/ζητημάτων που περιγράφονται σε αυτή. Η περίοδος τήρησης παρατείνεται σε περίπτωση που τα 

προσωπικά δεδομένα είναι απαραίτητα για τη θεμελίωση, άσκηση, υποστήριξη νομικής αξίωσης. (ε) Τα Υποκείμενα των δεδομένων μπορούν να ασκούν, σύμφωνα με τις Πολιτικές 

της Εταιρείας, τα δικαιώματα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού και εναντίωσης στην επεξεργασία, απευθυνόμενα στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της Εταιρείας 

στην ηλεκτρονική διεύθυνση: GR-Privacy@eldoradogold.com. Η άσκηση του δικαιώματος στην εναντίωση ενδέχεται να καθιστά δυσχερή ή αδύνατη τη διαχείριση της Αναφοράς 

μου.(στ) Σε περίπτωση που θεωρώ πως η Εταιρεία δεν ανταποκρίνεται (προσηκόντως) στα αιτήματά μου ή/και η επεξεργασία των προσωπικών μου δεδομένων παραβιάζει το ισχύον 

κανονιστικό πλαίσιο, διατηρώ δικαίωμα καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ταχυδρομική διεύθυνση:Λεωφόρος. Κηφισίας αρ. 1-3, Τ.Κ. 115 23, 

Αθήνα, τηλ. 210 6475600, διεύθυνσηηλεκτρονικού ταχυδρομείου: contact@dpa.gr). 

Όνομα/Υπογραφή καταγγέλλοντος  

Ημερομηνία: 

  

 


