ΕΘΔΟΠΟΘΗΣΗ ΑΠΑΘΤΗΣΗΣ ΓΘΑ ΑΠΟΖΗΜΘΩΣΗ /ΔΗΛΩΣΗ ΑΣΦΑΛΘΜΕΝΟΥ ΛΟΓΩ ΑΤΥΦΗΜΑΤΟΣ
ΑΡΗΘΜΟ ΑΦΑΛΗΣΖΡΗΟΤ : 90364741 Ομοζπονδία Συνδέζμου Γονέων και Κηδεμόνων Δημοζίων Σχολείων
ΑΦΑΛΗΜΔΝΟ …………………………………………………..………… ΑΡ. ΣΑΤΣΟΣΖΣΑ : …………………………….
ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΔΝΝΖΔΧ: …………………………………………….

ΖΜΔΡ. ΓΔΝΝΖΔΧ : ………………………….

ΟΝΟΜΑ ΥΟΛΔΗΟΤ : …………………………………………………………………………………………………………………
1. ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΚΑΣΟΗΚΗΑ : …………………………………………………..……………..………………….ΣΖΛ. ……………………………..….
2. ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ ΓΟΝΔΑ/ΚΖΓΔΜΟΝΑ ……………..……………………..………………….……………… ΑΡ. ΣΑΤΣΟΣΖΣΑ…….………..….
3 ΖΜΔΡΟΜΖΝΊΑ ΑΣΤΥΖΜΑΣΟ : ……………………………………………………………..……

ΧΡΑ ΑΣΤΥΖΜΑΣΟ : …………..…..

4. ΠΟΤ & ΠΧ ΚΑΗ ΤΝΔΒΖΚΔ ΣΟ ΑΣΤΥΖΜΑ (ΛΔΠΣΟΜΔΡΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ) :
…………………………………………..……………………………………………………………………………………………………….………………...……
…………………………………………..………………….…………………………………………..……………….…………………….……………………..……
…………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
5. ΔΛΑΒΔ ΓΝΧΖ Ζ ΑΣΤΝΟΜΗΚΖ ΑΡΥΖ : ………….. (ΝΑΗ/ΟΥΗ)
6. ΠΟΗΟ ΔΓΧΔ ΣΗ ΠΡΧΣΔ ΒΟΖΘΔΗΔ : π.τ καθηγηηής, γονέας, γιαηρός κλπ
ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ …………………………………………………………………………….ΣΖΛ. ………………………………………………………..
7. ΠΑΡΟΝΣΔ ΚΑΣΑ ΣΖΝ ΧΡΑ ΣΟΤ ΑΣΤΥΖΜΑΣΟ (ΟΝΟΜΑ & ΓΗΔΤΘΤΝΖ &ΣΖΛ) : ………….………………………….……………………..……
…………………………………………..………………….…………………………………………..……………….…………………….……………………..……
8. ΟΝΟΜΑ ΣΟΤ ΠΡΧΣΟΤ ΓΗΑΣΡΟΤ ΠΟΤ ΔΠΗΚΔΦΘΖΚΑΣΔ ΜΔΣΑ ΣΟ ΑΣΤΥΖΜΑ : ……………………………………………………………………….
9. ΘΔΡΑΠΧΝ ΓΗΑΣΡΟ, εάν είναι διαθορεηικός από ηον πρώηο γιαηρό & ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΔ ΔΠΗΚΔΦΔΧΝ ………………….……………….…………
10. ΓΗΑΓΝΧΖ : …..…………………………………………..………………….…………………………………………………………………………………..
…………………………………………..………………….…………………………………………………………………..……………………………………..
11. Δάν έγινε νοζηλεία δηλώζηε μας ηο όνομα ηης Κλινικής/Νοζοκομείο και ηις μέρες νοζηλείας :
Κλινική/ Νοζοκομείο : ………………………………………….

ΑΠΟ : ………………………..

ΜΔΥΡΗ : ………………………….

Δηλώνω σπεύθσνα ότι όλες οι πληροφορίες τοσ εντύποσ αστού, είναι αληθείς, ακριβείς και πλήρεις.
σμπληρώθηκε από Γονέα/Κηδεμόνα ……………………………….…………………… Ζμερ. …………………… Τπογραθή ...……………………….……
Τπνγξαθή Αζθαιηζκέλνπ ………………………………………………… Ζμερ. …………………
ΗΜΑΝΣΙΚΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ


ΥΡΟΝΟ ΔΗΓΟΠΟΗΖΖ ΑΠΑΗΣΖΖ: 30 μέπερ από ηην ημεπομηνία ηος αηςσήμαηορ.



ΥΡΟΝΟ ΤΠΟΒΟΛΖ ΔΝΣΤΠΩΝ ΑΠΟΕΖΜΗΩΖ : 90 μέπερ από ηην ημεπομηνία ηος αηςσήμαηορ.

ΒΕΒΑΙΩΘΕΙΣΕ ΟΣΙ :
ΟΛΔ ΟΗ ΠΗΟ ΠΑΝΩ ΔΡΩΣΖΔΗ ΔΥΟΤΝ ΑΠΑΝΣΖΘΔΗ ΠΛΖΡΩ ΚΑΗ ΟΣΗ ΣΟ ΈΝΣΤΠΟ ΔΥΔΗ ΤΠΟΓΡΑΦΔΗ.
ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΛΖΡΧΜΖ ΔΦΟΟΝ ΔΓΚΡΗΘΔΗ Ζ ΑΠΑΗΣΖΖ :
ΟΝΟΜΑ ΓΟΝΔΑ Ζ ΚΖΓΔΜΟΝΑ ΣΟ ΟΠΟΗΟ ΘΑ ΚΑΣΑΣΔΘΔΗ ΣΟ ΠΟΟ ΣΖ ΑΠΟΕΖΜΗΧΖ (ΝΑ ΔΠΗΤΝΑΦΘΔΗ ΣΡΑΠΔΕΗΚΟ ΛΟΓ/ΜΟ-IBAN)
……………………………………………………………..
Τπνγξαθή Γνλέα ε Κεδεκόλα …………………………..
Ζκεξνκελία ……………………………………………….

ΓΗΑ ΔΩΣΔΡΗΚΖ ΥΡΖΖ :

Επεξεπγαζία δεδομένων πποζωπικού σαπακηήπα
Σεκείωζε: Εάλ ασηή ε ζσγθαηάζεζε αθορά ζε αλήιηθο, ασηό ηο έλησπο πρέπεη λα ζσκπιερωζεί από ηολ γολέα ή άιιο άηοκο ποσ αζθεί ηελ γοληθή
κέρηκλα ηοσ παηδηού. Οη αλαθορές ζηα "δεδοκέλα γηα ηελ σγεία ζας", "δεδοκέλα σγείας κοσ" θαη παρόκοηες αλαθορές πρέπεη λα δηαβάδοληαη ως
αλαθορές ζηα δεδοκέλα σγείας ηοσ αλειίθοσ.
Δκείο, ε MetLife Europe d.a.c. (Τπνθαηάζηεκα Κύπξνπ), από Λεσθόξν Κέλλεληπ 38, 1087 Λεπθσζία, ρξεζηκνπνηνύκε ηα πξνζσπηθά ζαο
δεδνκέλα όπσο εμεγείηαη παξαθάησ θαη ζα είκαζηε ν ππεύζπλνο επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ πνπ καο παξέρεηε ή πνπ ζπιιέγνπκε γηα εζάο.
Εεηάκε ηε ζπγθαηάζεζή ζαο λα επεμεξγαζηνύκε ηα πξνζσπηθά ζαο δεδνκέλα γηα ηνπο παξαθάησ ζθνπνύο:
1. Γηα λα κπνξέζνπκε λα εμεηάζνπκε ηελ απαίηεζε ζαο, ζα ρξεηαζηεί λα επεμεξγαζηνύκε ηα δεδνκέλα πγείαο πνπ έρεηε πξνζθνκίζεη ή πνπ κπνξεί
λα δεηεζείηε λα πξνζθνκίζεηε ζην κέιινλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δεδνκέλσλ πγείαο πνπ έρεηε πξνζθνκίζεη ή πηζαλόλ λα πξνζθνκίζεηε ζε
ζρέζε κε άιια αζθαιηζηήξηα όηαλ απηά είλαη ζρεηηθά. ηα πιαίζηα απηά ελδέρεηαη λα ρξεηαζηεί λα κνηξαζηνύκε ηα δεδνκέλα πγείαο ζαο κε γηαηξνύο
ή άιινπο εηδηθνύο ζπκβνύινπο γηα λα καο βνεζήζνπλ ζε ζρέζε κε ηελ εμέηαζε ηεο απαίηεζεο ζαο.
Δάλ δελ δώζεηε ηε ζπγθαηάζεζή ζαο, δελ ζα κπνξέζνπκε λα εμεηάζνπκε ηελ απαίηεζε ζαο θαη απηή ζα απνξξίπηεηαη.
Δάλ ζπκθσλείηε κε απηό, παξαθαιώ ζεκεηώζηε ην παξαθάησ ηεηξαγσλάθη.
Ναη, απνδέρνκαη ε MetLife Europe d.a.c. (Τπνθαηάζηεκα Κύπξνπ) λα επεμεξγάδεηαη ηα δεδνκέλα πγείαο κνπ γηα ηνπο πην πάλσ ζθνπνύο.
Έρεηε ην δηθαίσκα λα απνζύξεηε ηε ζπγθαηάζεζή ζαο νπνηαδήπνηε ζηηγκή ζηέιλνληαο επηζηνιή ζηε δηεύζπλζε Λεσθόξνο Κέλλεληπ 38, 1087
Λεπθσζία ή ζηέιλνληαο ειεθηξνληθό κήλπκα (email) ζηε δηεύζπλζε ccd@metlife.com . Ωζηόζν, αλ απνζύξεηε ηελ ζπγθαηάζεζε ζαο, δελ ζα
κπνξέζνπκε λα εμεηάζνπκε ηελ απαίηεζε ζαο θαη απηή ζα απνξξίπηεηαη. Απηό δελ ζα επεξεάζεη νπνηαδήπνηε πξνεγνύκελε επεμεξγαζία ησλ
δεδνκέλσλ ζαο κέρξη εθείλν ην ζεκείν.
2. Μεξηθέο θνξέο, κπνξεί λα ρξεηαζηεί λα ειέγμνπκε ηα δεδνκέλα πγείαο πνπ έρνπκε γηα εζάο καδί κε ην γηαηξό ζαο ή άιινπο επαγγεικαηίεο ηνπ
ηνκέα ηεο πγείαο ή λα ιάβνπκε πξόζζεηα δεδνκέλα πγείαο από απηνύο πξνθεηκέλνπ λα εμεηάζνπκε θαηάιιεια ηελ απαίηεζε ζαο. Όηαλ απηό είλαη
απνιύησο απαξαίηεην, ζα επηθνηλσλήζνπκε κε ην γηαηξό ζαο ή άιινπο επαγγεικαηίεο ηνπ ηνκέα ηεο πγείαο θαη ζα ηνπο δεηήζνπκε λα καο
παξάζρνπλ δεδνκέλα πγείαο πνπ έρνπλ γηα εζάο.
ε πεξίπησζε πνπ δελ παξάζρεηε ηε ζπγθαηάζεζή ζαο, ελδέρεηαη λα κελ κπνξέζνπκε λα εμεηάζνπκε ηελ απαίηεζε ζαο, αλ ζεσξήζνπκε όηη είλαη
ζεκαληηθό λα ειέγμνπκε ηα δεδνκέλα ηεο πγείαο ζαο κε άιιεο πεγέο ή λα ιάβνπκε πξόζζεηεο πιεξνθνξίεο από απηέο. ηελ πεξίπησζε απηή, ε
απαίηεζε ζαο ζα απνξξίπηεηαη.
Δάλ ζπκθσλείηε κε απηό, παξαθαιώ ζεκεηώζηε ην παξαθάησ ηεηξαγσλάθη.
Ναη, απνδέρνκαη ε MetLife Europe d.a.c. (Τπνθαηάζηεκα Κύπξνπ) λα επηθνηλσλεί κε ηνλ γηαηξό κνπ ή άιινπο επαγγεικαηίεο ηνπ ηνκέα ηεο πγείαο
θαη λα ηνπο δεηά λα παξέρνπλ ζε απηή δεδνκέλα πγείαο πνπ έρνπλ γηα κέλα γηα ηνπο πην πάλσ ζθνπνύο.
Έρεηε ην δηθαίσκα λα απνζύξεηε ηε ζπγθαηάζεζή ζαο νπνηαδήπνηε ζηηγκή ζηέιλνληαο επηζηνιή ζηε δηεύζπλζε Λεσθόξνο Κέλλεληπ 38, 1087
Λεπθσζία ή ζηέιλνληαο ειεθηξνληθό κήλπκα (email) ζηε δηεύζπλζε ccd@metlife.com. Ωζηόζν, αλ απνζύξεηε ηελ ζπγθαηάζεζε ζαο ελόζσ εθθξεκεί
ε απαίηεζε ζαο, ζα ηελ απνξξίςνπκε αλ ζεσξήζνπκε όηη είλαη ζεκαληηθό λα ειέγμνπκε ηα δεδνκέλα ηεο πγείαο ζαο κε άιιεο πεγέο ή λα ιάβνπκε
πξόζζεηεο πιεξνθνξίεο από απηέο. Απηό δελ ζα επεξεάζεη νπνηαδήπνηε πξνεγνύκελε επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ ζαο κέρξη εθείλν ην ζεκείν.
1.

Δάλ ε απαίηεζή ζαο εγθξηζεί θαη αθνξά σθέιεκα πγείαο ζε είδνο, κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηηο ππεξεζίεο ηξίησλ πξνζώπσλ γηα ηελ
παξνρή ηνπ σθειήκαηνο απηνύ. ε ηέηνηεο πεξηπηώζεηο, ζα πξέπεη λα κνηξαζηνύκε καδί ηνπο ηα δεδνκέλα πγείαο πνπ έρνπκε γηα εζάο.

Αλ δελ παξάζρεηε ηε ζπγθαηάζεζή ζαο, δελ ζα κπνξέζνπκε λα ζαο παξέρνπκε ην σθέιεκα ζε είδνο αλ ζηεξηδόκαζηε ζε ηξίηνπο γηα θάηη ηέηνην.
Δάλ ζπκθσλείηε κε απηό, παξαθαιώ ζεκεηώζηε ην παξαθάησ ηεηξαγσλάθη.
Ναη, απνδέρνκαη ε MetLife Europe d.a.c. (Τπνθαηάζηεκα Κύπξνπ) λα επεμεξγάδεηαη ηα δεδνκέλα πγείαο κνπ γηα ηνπο πην πάλσ ζθνπνύο.
Έρεηε ην δηθαίσκα λα απνζύξεηε ηε ζπγθαηάζεζή ζαο νπνηαδήπνηε ζηηγκή ζηέιλνληαο επηζηνιή ζηε δηεύζπλζε Λεσθόξνο Κέλλεληπ 38, 1087
Λεπθσζία ή ζηέιλνληαο ειεθηξνληθό κήλπκα (email) ζηε δηεύζπλζε ccd@metlife.com. Ωζηόζν, αλ απνζύξεηε ηελ ζπγθαηάζεζε ζαο, δελ ζα
κπνξέζνπκε λα ζαο παξέρνπκε ην ζρεηηθό σθέιεκα ζε είδνο. Απηό δελ ζα επεξεάζεη νπνηαδήπνηε πξνεγνύκελε επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ ζαο
κέρξη εθείλν ην ζεκείν.
Πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο
Ζ πνιηηηθή επεμεξγαζίαο πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ καο ε νπνία αλαθέξεη κε πεξηζζόηεξε ιεπηνκέξεηα ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν ρξεζηκνπνηνύκε ηα
πξνζσπηθά ζαο δεδνκέλα θαη ηα δηθαηώκαηά ζαο ζε ζρέζε κε ηε ρξήζε απηή εζσθιείεηαη θαη είλαη επίζεο δηαζέζηκε ζην www.metlife.com.cy.
Παξαθαινύκε επηβεβαηώζηε όηη έρεηε δηαβάζεη ηελ πνιηηηθή επεμεξγαζίαο πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ ζεκεηώλνληαο ην παξαθάησ ηεηξαγσλάθη.
Ναη, επηβεβαηώλσ όηη έρσ δηαβάζεη ηελ πνιηηηθή επεμεξγαζίαο πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ
Τπνγξαθή Αζθαιηζκέλνπ/ελήιηθα εμαξησκέλνπ/ γνλέα ζε πεξίπησζε αλήιηθνπ εμαξησκέλνπ

…………………………………….….

Ζκεξνκελία: ………………………………..

