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ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΤΟ.ΚΟΙ.ΝΟ)
ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ Ή ΕΓΓΟΝΙΑ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ
ΘΕΜΑ: « ΕΝΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΟΥ »
ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΙΔΙΟΥ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:…………………………………………………………………………..
ΗΛΙΚΙΑ:……………………………. ΤΑΞΗ: …………………………………………………..
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ:…………………………………………………………………………………

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΟΝΕΑ/ΚΗΔΕΜΟΝΑ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:………………………………………………………………………….
ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ / ΠΟΛΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:…………………………………………………….
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:……………………………………………………………………
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ:……………………………………………………………………..
ΑΡΙΘΜΟΣ:…………………….

Τ.Κ:……………

ΠΕΡΙΟΧΗ:……………………..
ΠΟΛΗ:………………………….
Email:……………………………………………………………………………………………….
ΤΗΛ.ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:…………………………………………………………………………..

ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΕΡΓΩΝ
Τα έργα των παιδιών πρέπει οπωσδήποτε να συνοδεύονται από την συμπληρωμένη αίτηση συμμετοχής. Τα
στοιχεία του παιδιού και του γονέα πρέπει να αναγράφονται και στο πίσω μέρος του έργου* όπως και ο
τίτλος του έργου. Παράδοση των έργων και αιτήσεων θα γίνεται σε όλες τις πόλεις μέχρι
στα άτομα που αναγράφονται πιο κάτω:
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15/03/2021

ΛΕΥΚΩΣΙΑ
Κυριακή Βαρνάβα τηλ.: 22603095
ΛΕΜΕΣΟΣ
Νίκος Φλουρής τηλ.: 99483628
Έλενα Νικολαϊδου τηλ: 25202712
ΛΑΡΝΑΚΑ
Μαρία Τσούκκα Τηλ.: 24818756
ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ
Θεοχάρης Ιωάννου τηλ.: 99606447
ΠΑΦΟΣ
Κώστας Γιαγκουλλής Τηλ.: 26803497

*Τα έργα που θα παραδίνονται μετά τις 15/03/2021. δεν θα γίνονται δεκτά. Επίσης έργα με
ελλιπή στοιχεία δεν θα συμμετέχουν στο διαγωνισμό.
ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ ΓΟΝΕΑ/ΚΗΔΕΜΟΝΑ
Εγώ

ο

υπογραφόμενος/η

………………………………………………………..γονέας/κηδεμόνας

του/της…………………………………………………………………δηλώνω ότι έχω διαβάσει τους όρους
συμμετοχής του παιδιού μου στο διαγωνισμό ζωγραφικής του Παραρτήματος 1 και συναινώ τη συμμετοχή
του/της σε αυτόν. Συμφωνώ με τη δημοσίευση του ονόματος του παιδιού μου και του έργου του στην επίσημη
ιστοσελίδα του ΠΑΣΥΝΜ, στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης και στην έκθεση του έργου σε νοσηλευτήρια
επιλογής του Τομέα Κοινοτικής Νοσηλευτικής, ΠΑΣΥΝΜ. Επίσης συμφωνώ στη χρήση φωτογραφιών του
έργου και του παιδιού μου σε περίπτωση βράβευσης στις πιο πάνω ιστοσελίδες.

Ημερομηνία
……………………………
Ονοματεπώνυμο
……………………………
Υπογραφή γονέα/κηδεμόνα
……………………………
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------ΔΗΛΩΣΗ – ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
(1) Τήρηση των προσωπικών δεδομένων που σας αφορούν σε αρχείο του ΠΑΣΥΝΜ.
Με βάση τις πρόνοιες του Περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου)
Νόμου138(Ι)/200 ως αυτός έχει τροποποιηθεί όπως επίσης και την σχετική Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, ο ΠΑΣΥΝΜ
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έχει υποχρέωση να διασφαλίζει ότι τα προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν τυγχάνουν νόμιμης επεξεργασίας
σύμφωνα με τον πιο πάνω Νόμο.
Με το παρόν έγγραφο θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι προσωπικές πληροφορίες που σας αφορούν και οι
οποίες(α) είτε δόθηκαν ή θα δοθούν οποτεδήποτε στο μέλλον στον ΠΑΣΥΝΜ από εσάς,(β) είτε λήφθηκαν ή θα
ληφθούν από τρίτα πρόσωπα που συνδέονται μαζί σας σε σχέση με την όποια αίτηση προς τον ΠΑΣΥΝΜ,
δύνανται να διατηρούνται σε αρχείο του ΠΑΣΥΝΜ, ηλεκτρονικό ή άλλο, και ο ΠΑΣΥΝΜ, δύναται να τις
επεξεργάζεται και να τις χρησιμοποιεί για τους σκοπούς και υπό τις προϋποθέσεις που αναφέρονται πιο κάτω.
Σας διαβεβαιώνουμε ότι η επεξεργασία των δεδομένων που σας αφορούν θα περιορίζεται μόνο στα δεδομένα
που είναι απολύτως αναγκαία για το συγκεκριμένο σκοπό της επεξεργασίας.
(2) Καθήκον εχεμύθειας και τήρηση απορρήτου
Όλες οι προσωπικές πληροφορίες που σας αφορούν θα τυγχάνουν εμπιστευτικής και απόρρητης επεξεργασίας
και θα χρησιμοποιούνται μόνο για τους σκοπούς που περιγράφονται στο παρόν έγγραφο. Οι Πληροφορίες σας
δύναται, αφού ακολουθηθούν οι διαδικασίες που προβλέπει ο Νόμος, να αποκαλυφθούν και ή να κοινοποιηθούν
σε άλλες αντίστοιχες οργανώσεις του εξωτερικού. Σε τέτοια περίπτωση ο ΠΑΣΥΝΜ θα επιχειρεί να
εξασφαλίσει ότι οι πληροφορίες θα λαμβάνουν τον ίδιο βαθμό προστασίας ως δίδεται από τον ίδιο τον
ΠΑΣΥΝΜ.

Ημερομηνία
……………………………
Ονοματεπώνυμο
……………………………
Υπογραφή γονέα/κηδεμόνα
……………………………

O Παγκύπριος Σύνδεσμος Νοσηλευτών και Μαιών (ΠΑΣΥΝΜ) ιδρύθηκε με βάση τις πρόνοιες των Περί Νοσηλευτικής και Μαιευτικής
Νόμων 1988-2015. Εκπροσωπεί τους Νοσηλευτές και τις Μαίες της Κύπρου σε τοπικό όσο και διεθνές επίπεδο. Συμμετέχει σε διεθνείς
οργανισμούς όπως το Διεθνές Συμβουλίου Νοσηλευτών (ICN) και η Διεθνής Συνομοσπονδία Μαιών (ICM). Στην Ευρωπαϊκή Ένωση,
συμμετέχει στην Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Νοσηλευτών (EFN) και στoν Ευρωπαϊκό Σύνδεσμο Μαιών (EMA).
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