
ΓΔΝΙΚ Α ΑΡΥΔΙΑ T OY ΚΡΑΣ ΟΤ  

Γ Ι Δ ΤΘ ΤΝ  Η  

Α Ρ Υ Δ Ι ΑΚ Η  Δ ΡΔ Τ Ν Α ,  

Π Ρ Ο ΒΟ Λ Η , Δ ΠΙ ΚΟ Ι Ν Ω ΝΙ Α ,  

 Τ Ν Σ Η ΡΗ  Η & ΓΙ Α Σ Η Ρ Η Η  Α Ρ Υ ΔΙ Ω Ν  

           Σ Μ ΗΜ Α  Α ’ :  Α Ν Α Γ Ν Ω  Σ Η Ρ Ι Ο Τ  &  Α Ρ Υ Δ Ι Α Κ Η   Δ Ρ Δ Τ Ν Α   

α/α αίηεζεο  

 

                                         Α Ι Σ Η  Η  Δ Ρ Δ Τ Ν Η Σ Η  

Αζήλα,   .…... / ...… / 202.… 

Προς ηη Γενική Γιεύθσνζη ηων ΓΑΚ 

 

 

....  ππνγεγξακκέλ ....    . ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... ... ... ... .. ... ... ..…..………...... ... .. ... ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... ... ... ... .. ... .… . ... ...  

ελδηαθέξνκαη λα κειεηήζσ ζηα ΓΑΚ πιηθό ζρεηηθό κε ην ζέκα:    ... ... ... ... .………....………........ ... ... ... ..…………  

…………………………………………………………………......... ... .... .…………...... .. ... ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... ... ... ... .…………  

………………………………………………………………………………………… ..…………………....... .. ... ... ..……………………  

Ολνκαηεπώλπκν: ……… ..………………………………………………......... .…………………….  

Ιζαγέλεηα: ……… ..………………………………………………......... .…………………….  

Σηνηρεία ηαπηόηεηαο ή δηαβαηεξίνπ: ……… ..………………………………………………......... .…………………….  

Δπάγγεικα ή ηδηόηεηα: ………..………………………………………………......... .…………………….  

Γηεύζπλζε κόληκεο θαηνηθίαο/εξγαζίαο: ………..………………………………………………......... .…………………….  

Τειέθσλν: ……… ..………………………………………………......... .…………………….  

Γηεύζπλζε παξακνλήο ζηελ πόιε: ……… ..………………………………………………......... .…………………….  

Τειέθσλν: ……… ..………………………………………………......... .…………………….  

Ηιεθηξνληθή δηεύζπλζε (email): ……… ..………………………………………………......... .…………………….  

 
κοπός έρεσνας   Δπίπεδο ζποσδών


  

Πξνπηπρηαθή έξεπλα   Απνιπηήξην Σηνηρεηώδνπο Δθπαίδεπζεο   

Γηδαθηνξηθή δηαηξηβή   Απνιπηήξην Μέζεο Δθπαίδεπζεο   

Μεηαπηπρηαθή κειέηε   Πηπρίν Τερλνινγηθνύ Δθπαηδεπηηθνύ Ιδξύκαηνο   

Μειέηε / άξζξν γ ηα δεκνζίεπζε   Πηπρίν Αλώηαηνπ Δθπαηδεπηηθνύ Ιδξύκαηνο   

Γεκνζηνγξαθηθή έξεπλα   Μεηαπηπρηαθό δίπισκα εηδίθεπζεο   

Γελεαινγηθή έξεπλα   Γηδαθηνξηθό δίπισκα   

Έξεπλα ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ   Μεηαδηδαθηνξηθό δίπισκα   

Γηθαζηηθά αξρεία     

Πξνζσπηθή έξεπλα   Ηλικιακή ομάδα

  

Άιιν…………………………………   Έσο 17 εηώλ  

  18 - 25 εηώλ  

  26 - 35 εηώλ  

  36 - 45 εηώλ  

  46 - 55 εηώλ   

  56 εηώλ θαη άλσ   

    

 

                                                   
 

 Η ζπκπιήξσζε ηνπ πεδίνπ είλαη πξναηξεηηθή θαη απνζθνπεί ζηε ζηαη ηζηηθή επεμεξγαζί α ησλ πιεξνθνξηώλ 

απνθιεηζη ηθά γ ηα ππεξεζηαθνύο ιόγνπο.  



Γειώλσ όηη 

1. απνδέρνκαη ηνλ θαλνληζκό ιεηηνπξγίαο ηνπ Τκήκαηνο Αλαγλσζηεξίνπ θαη Αξρεηαθήο Έξεπλαο ησλ ΓΑΚ 

2. ζα θαηαζέζσ έλα αληίηππν ηεο κειέηεο κνπ ζηε Βηβιηνζήθε ησλ ΓΑΚ  

 

ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΔΞΔΡΓΑΙΑ ΣΩΝ ∆Δ∆ΟΜΔΝΩΝ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΥΑΡΑΚΣΗΡΑ 

 
Καη’ εθαξκνγή ηνπ Κανονιζμού 2016/679 γ ια ηην πποζηαζία ηων θςζικών πποζώπων ένανηι ηηρ επεξεπγαζίαρ 

ηων δεδομένων πποζωπικού σαπακηήπα , ζαο γλσξίδνπκε όηη ππεύζπλνο επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνύ 
ραξαθηήξα είλαη ηα Γεληθά Αξρεία ηνπ Κξάηνπο  (Γ.Α.Κ.) – Κεληξηθή Υπεξεζία, Δάθνηρ 61, Τ.Κ.  154 52, Ψςσικό, Τηλ:210-

6782208, fax:+30 210-6782215, email: anagnostir io@gak.gr 

Τα Γ.Α.Κ. επεμεξγάδνληαη ηα δεδνκέλα πνπ δειώλεηε ζηα ζρεηηθά έληππα ηνπ Αλαγλσζηεξίνπ (νλνκαηεπώλπκν, 
ηζαγέλεηα, ζηνηρεία ηαπηόηεηαο ή δηαβαηεξίνπ, επάγγεικα ή ηδηόηεηα, δηεύζπλζε κόληκεο θαηνηθ ίαο/εξγαζίαο, ηειέθσλν, 

δηεύζπλζε παξακνλήο ζηελ πόιε, ηειέθσλν, ειεθηξνληθή δηεύζπλζε) κε ζθνπό ηελ άζθεζε έλλνκεο ππνρξέσζεο πνπ 
απνξξέεη από ηνλ λ. 4610/2019.  Δηδηθόηεξα, ε επεμεξγαζία ησλ πξνζσπηθώλ ζαο δεδνκέλσλ κέζσ ηεο θαηαρώξηζεο 
ηνπο ζε απηνκαηνπνηεκέλν ζύζηεκα, εμαζθαιίδεη ηελ πξόζβαζε ζηα αξρεία θαη ζηηο ζπιινγέο πνπ δηαηίζεληαη ζην 

αλαγλσζηήξην ζην Γ.Α.Κ., ελώ εγγπάηαη ηελ αζθάιεηα ζηε ρξήζε ηνπ αξρεηαθνύ πιηθνύ. Δπηπιένλ, πξαγκαηνπνηείηαη 
αλώλπκε επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ γηα ηελ εηήζηα ζηαηηζηηθή απεηθόληζε ηεο επηζθεςηκόηεηαο ησλ Γ.Α.Κ.  

Τα πξνζσπηθά ζαο δεδνκέλα δηαηεξνύληαη γηα ιόγνπο αζθάιεηαο ρξήζεο ηνπ αξρεηαθνύ πιηθνύ.  

Ωο ππνθείκελν ησλ δεδνµέλσλ, κπνξείηε λα αζθήζεηε ηα δηθαηώκαηα πνπ πξνβιέπνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ 
Καλνληζκνύ 2016/679. Δηδηθόηεξα, έρεηε δηθαίσµα πξόζβαζεο ζηα πξνζσπηθά ζαο δεδνκ έλα, κπνξείηε δειαδή λα 
αηηεζείηε αληίγξαθν ησλ δεδνµέλσλ πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα πνπ ζαο αθνξνύλ θαη ηα νπνία επεμεξγάδνληαη ηα Γ.Α.Κ.  

Δπηπιένλ, κπνξείηε λα αζθήζεηε ηα δηθαηώκαηα δηόξζσζεο, δηαγξαθήο, θαζώο θαη πεξηνξηζκνύ ζηελ επεμεξγαζία ησλ 
δεδνκέλσλ πνπ δειώλεηε ζηα έληππα ηνπ Αλαγλσζηεξίνπ ησλ Γ.Α.Κ. Σε πεξίπησζε ππνβνιήο δήισζεο δηαγξαθήο ησλ 
πξνζσπηθώλ ζαο δεδνκέλσλ, παύεη λα είλαη εθηθηή ε δπλαηόηεηα πξόζβαζήο ζαο ζηα αξρεία θαη ζπιινγέο πνπ 

δηαηίζεληαη ζην Αλαγλσζηήξην ησλ Γ.Α.Κ.  
 Γηα ηελ άζθεζε ησλ αλσηέξσ δηθαησµάησλ ζαο µπνξείηε λα επηθνηλσλείηε ζην dpr@gak.gr 

Υπεύζπλε Πξνζηαζίαο ∆εδνµέλσλ γ ηα ηελ παξαθνινύζεζε ηεο ζπµµόξθσζεο ησλ Γ.Α.Κ. µε ηνλ Καλνληζµό 2016/679 

πεξί πξνζηαζίαο δεδνκέλσλ έρεη νξηζηεί ε αξρεηνλόκνο ηεο Κεληξηθήο Υπεξεζίαο, Ακαιία Γηαλλαθά, dpo@gak.gr 
Δπνπηεύνπζα Διιεληθή Αξρή γ ηα ηελ παξαθνινύζεζε εθαξµνγήο ηνπ Καλνληζκνύ 2016/679 θαη ηελ ππνβνιή 

θαηαγγειηώλ έρεη νξηζηεί ε Αξρή Πξνζηαζίαο ∆εδνµέλσλ Πξνζσπηθνύ Φαξαθηήξα  (Α.Π.∆.Π.Φ.), www.dpa.gr, Λ. Κηθιζίαρ 

1-3. Τ.Κ . 11523, Τηλ .:2106475600, Fax: 2106475628, Email: contact@dpa.gr , complaints@dpa.gr  

 

 
Έιαβα γλώζε ησλ παξαπάλσ όξσλ : 

 

 
 

 

 

ΤΠΟΓΡΑΦΗ: …………………………………… 
 
 

  

  

  

  

 

 

 

....  θπξη….   ........................................................................................................   γίλεηαη δ εθη.....   

ζην Αλαγλσζηήξην ησλ ΓΑΚ θαη η.…  επηηξέπεηαη ε κειέηε ηνπ ζρεηηθνύ κε ην ζέκα η….   αξρεηαθνύ 

πιηθνύ. 

 

 

     Η Πξντζηακέλε 

                                                            ηνπ Τκήκαηνο Αλαγλσζηεξίνπ & Αξρεηαθήο Έξεπλαο 

 

 
 
 

 
                        Άλλα Κνπιηθνύξδε 

Αξρεηνλόκνο 

 

mailto:dpr@gak.gr
mailto:dpo@gak.gr
mailto:contact@dpa.gr

