ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΈΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ

Αίτηση Ερευνητή (Φ0)
A/A Αίτησης*

Ημερομηνία

Αριθμός Μητρώου Ερευνητή*

Α. Στοιχεία αιτούντος
Όνομα

Αρ. ταυτότητας

Επώνυμο

(ή) διαβατηρίου

Πατρώνυμο

Ιθαγένεια

Φορέας
Ιδιότητα

Σταθ. τηλέφωνο

Ε-mail

Κινητό τηλέφωνο
Διεύθυνση κατοικίας:

Οδός

Αριθμός
Ταχ. Κώδικας

Πόλη

Χώρα
Διεύθυνση επικοινωνίας (αν διαφέρει από την κατοικίας):

Οδός

Αριθμός
Ταχ. Κώδικας

Πόλη

Χώρα

Β. Θέμα και σκοπός της έρευνας
Θέμα
Περίοδος
Σκοπός

Γ.

(Χρονική περίοδος που αφορά η έρευνα)






Προπτυχιακή εργασία
Διδακτορική διατριβή
Επιστημονική μελέτη/άρθρο
Νομική έρευνα






Μεταπτυχιακή εργασία
Μεταδιδακτορική έρευνα
Δημοσιογραφική έρευνα
Προσωπική έρευνα/Άλλο

Στατιστικά στοιχεία (προαιρετικά)

Ηλικία

 18-25

 26-35

 36-45

Εκπαίδευση:  Πρωτοβάθμια
 Τεχνική/Επαγγελματική
 Μεταπτυχιακό

 46-55

 56-65

 66+

 Δευτεροβάθμια
 Πανεπιστημιακή
 Διδακτορικό

Παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά & υπογράψτε τους όρους στο οπισθόφυλλο.

Ενημέρωση για την τήρηση αρχείου & την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
Σε εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, σας ενημερώνουμε ότι η Τράπεζα της Ελλάδος τηρεί
αρχείο και επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που δηλώνετε στα σχετικά έντυπα του ΙΑΤΕ
(ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, αρ. ταυτότητας/διαβατηρίου, ιθαγένεια, φορέα, ιδιότητα, σταθερό και κινητό τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση, διεύθυνση κατοικίας, διεύθυνση επικοινωνίας).
Υπεύθυνος επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι η «ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ», με έδρα στην Αθήνα (Ελ. Βενιζέλου 21, ΤΚ 102 50) και τηλέφωνο 210 3201111. Αρμόδιος για θέματα προσωπικών δεδομένων είναι ο Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (dpo@bankofgreece.gr).
Τα δεδομένα που δηλώνετε δεν γνωστοποιούνται ούτε διαβιβάζονται σε οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο· η
επεξεργασία τους γίνεται με αυτοματοποιημένες ή/και μη αυτοματοποιημένες μεθόδους και μόνον από αρμόδιους υπαλλήλους της Τράπεζας της Ελλάδος, οι οποίοι έχουν ενημερωθεί δεόντως για τις νόμιμες υποχρεώσεις τους και την κρατούσα δεοντολογία.
Σκοπός της επεξεργασίας είναι η παροχή πρόσβασης στις υπηρεσίες του ΙΑΤΕ. Ειδικότερα, η επεξεργασία
των προσωπικών σας δεδομένων, εξασφαλίζει την πρόσβαση στα αρχεία που διατίθενται στο Αναγνωστήριο του ΙΑΤΕ και εγγυάται την ασφάλεια στη χρήση του αρχειακού υλικού· επιπλέον, πραγματοποιείται
ανώνυμη επεξεργασία των δεδομένων για τη στατιστική απεικόνιση της επισκεψιμότητας του ΙΑΤΕ.
Η Τράπεζα της Ελλάδος αποθηκεύει τα προαναφερθέντα δεδομένα για χρονικό διάστημα που προσδιορίζεται από τους εσωτερικούς Κανονισμούς της Τράπεζας της Ελλάδος. Ως υποκείμενο των δεδομένων, μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματα που προβλέπονται στις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 και την
ισχύουσα εθνική νομοθεσία. Ειδικότερα, έχετε δικαίωμα στην πρόσβαση και φορητότητα των προσωπικών
σας δεδομένων, μπορείτε δηλαδή να αιτηθείτε αντίγραφο των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που
σας αφορούν και τα οποία επεξεργάζεται το ΙΑΤΕ. Επιπλέον, μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματα διόρθωσης, διαγραφής και περιορισμού στην επεξεργασία των δεδομένων, καθώς και τα δικαιώματα αντίταξης ή
ανάκλησης συγκατάθεσης στην επεξεργασία. Σε περίπτωση αντίταξης ή υποβολής δήλωσης διαγραφής/ανάκλησης συγκατάθεσης παύει να είναι εφικτή η δυνατότητα πρόσβασής σας στα αρχεία που διατίθενται στο Αναγνωστήριο του ΙΑΤΕ.
Για οποιαδήποτε πληροφορία που αφορά την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων καθώς και για την
άσκηση των άνω δικαιωμάτων, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του νόμου, μπορείτε να απευθύνεστε στην
Τράπεζα της Ελλάδος, και συγκεκριμένα στο ΙΑΤΕ (sec.histarchives@bankofgreece.gr).
Εποπτεύουσα αρχή για την παρακολούθηση εφαρμογής του Κανονισμού 2016/679 και την υποβολή καταγγελιών έχει οριστεί η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (contact@dpa.gr).

Δηλώνω ότι:
1.
2.

3.
4.
5.

Τα παραπάνω στοιχεία είναι αληθή· σε περίπτωση μεταβολής οποιουδήποτε στοιχείου, θα υποβάλω νέα Αίτηση Ερευνητή.
Έχω ενημερωθεί για την τήρηση αρχείου και την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από την Τράπεζα της Ελλάδος και συγκατατίθεμαι στην επεξεργασία τους από την Τράπεζα για τους παραπάνω αναφερθέντες σκοπούς.
Έλαβα γνώση και αποδέχομαι τους Όρους Χρήσης των Υπηρεσιών του ΙΑΤΕ.
Έλαβα γνώση και υπέγραψα τη Δήλωση Εμπιστευτικότητας & Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων που αποτελεί αναπόσπαστο παράρτημα της αίτησής μου.
Επιθυμώ/Δεν επιθυμώ [διαγράψτε ανάλογα] να λαμβάνω ενημερωτικά e-mail για
τις δραστηριότητες του ΙΑΤΕ.

Ο/Η Αιτών/-ούσα

Εγκρίνεται

Απορρίπτεται

[Υπογραφή Προϊσταμένου]
[Ονοματεπώνυμο & Υπογραφή]

*

Ημερομηνία:

Τα πεδία με σκίαση συμπληρώνονται από το ΙΑΤΕ· τo πεδίο Α/Α Αίτησης συμπληρώνεται μόνο εφόσον η αίτηση αφορά νέο ερευνητή ή παλαιό ερευνητή που δηλώνει νέο θέμα έρευνας.

Δήλωση Εμπιστευτικότητας & Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων
Η παρούσα δήλωση συνιστά αναπόσπαστο παράρτημα της από __________________
(ημερομηνία) Αίτησης Ερευνητή (Φ0) που έχω υποβάλει στο Ιστορικό Αρχείο της Τράπεζας της Ελλάδος (ΙΑΤΕ).
Στο πλαίσιο της άσκησης των αρμοδιοτήτων της, η Τράπεζα της Ελλάδος διατηρεί αρχεία και προβαίνει σε επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που εμπεριέχονται σε αυτά. 1 Ως εκ τούτου, η Τράπεζα της Ελλάδος φέρει την ιδιότητα του Υπευθύνου
Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων σύμφωνα με τη νομοθεσία (Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ) 2016/679/ΕΕ.
Στο πλαίσιο αυτό, ο/η ____________________________________________ (ονοματεπώνυμο
ερευνητή) συμφωνεί, δηλώνει και δεσμεύεται ως προς τα εξής:
• Ο ερευνητής έχει την υποχρέωση να αντιμετωπίζει ως εμπιστευτική κάθε πληροφορία
που αναφέρεται σε φυσικά πρόσωπα (δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα) στην οποία αποκτά πρόσβαση ή της οποίας αποκτά γνώση στο πλαίσιο της διεξαγωγής
της έρευνάς του στο ΙΑΤΕ ή επ’ ευκαιρία αυτής.
• Ο ερευνητής αναλαμβάνει την υποχρέωση να επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα μόνο για τον σκοπό για τον οποίο έχει δηλώσει στην αίτησή του και στο βαθμό
που επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα στο πλαίσιο της επαγγελματικής του δραστηριότητας, οφείλει να συμμορφώνεται με τις διατάξεις του ΓΚΠΔ. Ειδικότερα, ο ερευνητής εξάγει από το εκάστοτε αρχείο μόνο όσα στοιχεία είναι απαραίτητα κατά την
επιστημονική του κρίση για την ολοκλήρωση της συγκεκριμένης έρευνας, όπως αυτή
δηλώνεται στην αίτησή του.
• Ο ερευνητής αναλαμβάνει την υποχρέωση να προστατεύει και να διαφυλάττει τον
απόρρητο χαρακτήρα των ως άνω δεδομένων και να μην τα κοινοποιεί, ανακοινώνει,
διαβιβάζει σε τρίτους ή να τα θέτει με οποιοδήποτε τρόπο στη διάθεση αυτών.
• Κατά τη δημοσιοποίηση της έρευνας ή μέρους αυτής ο ερευνητής λαμβάνει κάθε
αναγκαίο μέτρο ώστε να τηρηθεί η ανωνυμία· σε περίπτωση που ο ερευνητής επιθυμεί να δημοσιοποιήσει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένων
των δεδομένων που μπορεί να ταυτοποιήσουν ένα πρόσωπο, θα πρέπει να υποβάλει σχετικό ειδικό αίτημα προς το Ιστορικό Αρχείο της Τράπεζας της Ελλάδος (ΙΑΤΕ).
Οι παραπάνω υποχρεώσεις ισχύουν και μετά τη λήξη του χρόνου της μελέτης των αρχείων του ΙΑΤΕ. Η παραβίασή τους δύναται να συνεπάγεται κυρώσεις κατά τα προβλεπόμενα στις οικείες διατάξεις, ιδίως του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων.
Ο/Η Δηλών/-ούσα

Ως δεδομένο προσωπικού χαρακτήρα νοείται: κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό
πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων»)· το ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, σε
αριθμό ταυτότητας, σε δεδομένα θέσης, σε επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου (άρθρο 4, παρ. 1, ΓΚΠΔ)· ως επεξεργασία προσωπικών δεδομένων νοείται: κάθε
πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η
διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή (άρθρο 4, παρ. 2, ΓΚΠΔ).
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