
Αγαπητή Υποψήφια, 
Αγαπητέ Υποψήφιε,
Πρόκειται να συμμετάσχεις σε εξετάσεις που διεξάγει η Ελληνοαμερικανική Ένωση.
Όλες οι εξετάσεις που διεξάγουμε χαρακτηρίζονται από την προσπάθεια όλων μας να συνεχίσουμε να μένουμε ασφαλείς από τον 
ιό COVID-19.
Εκτός από το να δώσεις τον καλύτερο εαυτό σου στις εξετάσεις και να εφαρμόσεις όσα έχεις διδαχθεί, παρακαλούμε να εξακολουθείς 
να φροντίζεις για όλους ενάντια στον ιό COVID-19.
Παρακαλούμε διάβασε τους κανόνες που ακολουθούν. Για διευκόλυνσή σου, στο τέλος των κανόνων, θα βρεις μία φόρμα που θα 
εκτυπώσεις, συμπληρώσεις και θα χρησιμοποιήσεις στις εξετάσεις. Αν έχεις απορίες, παρακαλούμε επικοινώνησε με το Κέντρο 
Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης. 

Γενικά, για όλες τις γραπτές και προφορικές εξετάσεις που θα διεξάγουμε
•	 Δεν είναι υποχρεωτικό να επιδεικνύεις πιστοποιητικό εμβολιασμού ή βεβαίωση νόσησης ή βεβαίωση/δήλωσης αρνητικού

αυτοδιαγνωστικού ή εργαστηριακού διαγνωστικού ελέγχου (self test, rapid test ή PCR test) προκειμένου να συμμετάσχεις σε 
γραπτές και προφορικές εξετάσεις.

•	 Δεν είναι υποχρεωτικό να φοράς μάσκα προσώπου/προσωπίδα κατά την παραμονή σου σε κλειστούς χώρους αναμονής
         πριν και μετά τις γραπτές και προφορικές εξετάσεις καθώς και σε χώρους στους οποίους διεξάγονται γραπτές και προφορικές
         εξετάσεις. Παρ’ όλα αυτά, η χρήση μάσκας προσώπου/προσωπίδας συνίσταται.

• Η είσοδος στο κτίριο εξετάσεων επιτρέπεται μόνο στους υποψήφιους.

Ειδικά για τις γραπτές εξετάσεις
•	 Πρέπει να βρίσκεσαι στο κτίριο εξετάσεων έως και 30 λεπτά πριν την εισαγωγή (introduction) των γραπτών εξετάσεων, σύμφωνα

με το πρόγραμμα που έχεις λάβει.
•	 Ο εξεταστής και οι επιτηρητές μας θα έχουν επιδείξει πιστοποιητικό εμβολιασμού ή βεβαίωση νόσησης ή βεβαίωση/δήλωσης

αρνητικού αυτοδιαγνωστικού ή εργαστηριακού διαγνωστικού ελέγχου (self test, rapid test ή PCR test) προκειμένου να 
απασχοληθούν στις γραπτές εξετάσεις.

Ειδικά για τις προφορικές εξετάσεις
•	 Πρέπει να βρίσκεσαι στο κτίριο εξετάσεων τουλάχιστον 30 λεπτά πριν την έναρξη των προφορικών εξετάσεων, σύμφωνα   

με το πρόγραμμα που έχεις λάβει.
•	 Οι εξεταστές μας θα έχουν επιδείξει πιστοποιητικό εμβολιασμού ή βεβαίωση νόσησης ή βεβαίωση/δήλωσης αρνητικού 

αυτοδιαγνωστικού ή εργαστηριακού διαγνωστικού ελέγχου (self test, rapid test ή PCR test) προκειμένου να απασχοληθούν 
στις προφορικές εξετάσεις.
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CANDIDATE’S PERSONAL DETAILS / ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ 
COVID - 19 

 
 

Last Name / Επώνυμο:  

First Name / Όνομα:  

Father’s Name / Όνομα Πατρός:  

Address / Διεύθυνση:  

Zip Code / Ταχυδρομικός Κώδικας:  

City / Πόλη:  

Telephone / Τηλέφωνο:  

Mobile / Κινητό Τηλέφωνο:  

Email / Διεύθυνση Ηλεκτρονικού 
Ταχυδρομείου:  

Nationality / Εθνικότητα:  

Κτίριο εξετάσεων/ Exams venue: 
 

 

Arrival Time / Ώρα Άφιξης:  

Departure Time / Ώρα Αναχώρησης:  
 
 
 
 
Ον/μο Υποψηφίου / Ον/μο Γονέα ή Κηδεμόνα: 
(Σε περίπτωση που ο υποψήφιος είναι ανήλικος 
υπογράφει ο γονέας ή ο κηδεμόνας του) 

 

 

Ημερομηνία: 
 

 

Υπογραφή: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ενημέρωση σχετικά με την Επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων 
Η Ελληνοαμερικανική Ένωση (οδός Mασσαλίας, αρ. 22, Τ.Κ. 10680, Aθήνα) θα επεξεργαστεί τα προσωπικά σας δεδομένα της παρούσας φόρμας, με σκοπό 
την τήρηση των υποχρεώσεών της που απορρέουν από τη νομοθεσία και ειδικότερα από την κοινή υπουργική απόφαση υπ’ αρ. 6632/16.04.2021 σχετικά με 
τα «Ειδικά πρωτόκολλα υγειονομικού περιεχομένου βάσει των οποίων λειτουργούν οι τουριστικές επιχειρήσεις στο πλαίσιο της λήψης μέτρων έναντι του 
κορωνοϊού COVID-19», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς και για την προάσπιση των συμφερόντων της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης. Η νομική βάση για 
την επεξεργασία των δεδομένων αυτών είναι η συμμόρφωση της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης με την ανωτέρω έννομη υποχρέωσή της ή το γεγονός ότι η 
επεξεργασία αυτή είναι απαραίτητη για τους σκοπούς των εννόμων συμφερόντων της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης (ή των συμφερόντων τρίτου μέρους), και 
εφόσον έναντι των συμφερόντων αυτών δεν υπερισχύουν τα συμφέροντα και τα θεμελιώδη δικαιώματά σας. Τα προσωπικά σας δεδομένα της παρούσας 
φόρμας θα διαβιβαστούν στη διοίκηση του ξενοδοχείου εντός του οποίου συμμετείχατε σε εξετάσεις για την απόκτηση πάσης φύσεως πιστοποιητικών 
γλωσσομάθειας ή για την εξέταση ξένων γλωσσών, για την εφαρμογή του πρωτοκόλλου εντοπισμού επαφών κρουσμάτων κορωνοϊού COVID-19, σε 
περίπτωση που αυτό χρειασθεί να ενεργοποιηθεί. Η Ελληνοαμερικανική Ένωση θα διατηρήσει τα προσωπικά σας δεδομένα για χρονικό διάστημα έως 30 
ημέρες, προκειμένου να είναι σε θέση να εκπληρώσει τους ανωτέρω σκοπούς για τους οποίους αυτά συλλέχθηκαν.  
Για την άσκηση των δικαιωμάτων σας πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού ή αντίταξης στην επεξεργασία των δεδομένων σας ή του 
δικαιώματος στη φορητότητα των δεδομένων, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (Data Protection Officer) της 
Ελληνοαμερικανικής Ένωσης, αποστέλλοντας email στο privacy@hau.gr ή επιστολή στην αναφερόμενη ανωτέρω διεύθυνση αλληλογραφίας ή τέλος 
καλώντας στο 210 3680056. Τέλος, έχετε δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr). 
 

 


