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DATA SUBJECT CONSENT FORM 

ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ  
ΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

 
I, [data subject name] am hereby consenting that Chronos Shipping Co. Ltd. hereinafter referred to as the “Company” that 
having been adequately informed in a simple, clear and comprehensible manner about the keeping and processing of my 
personal data, consent that my personal data be processed in accordance with GDPR EU Regulation  for the purpose of : 

Ο κάτωθι υπογράφων, αποκαλούμενος στη συνέχεια «Υποκείμενο των δεδομένων», δηλώνω ότι αφού ενημερώθηκα 
επαρκώς με απλό, σαφή και κατανοητό τρόπο σχετικά με την τήρηση και επεξεργασία των προσωπικών μου δεδομένων 
σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό κανονισμό GDPR από CHRONOS SHIPPING CO.LTD. καλούμενος(-η) στη συνέχεια «Εταιρία», 
δίνω με την παρούσα τη συγκατάθεσή μου για τους ακόλουθους σκοπούς: 
 

1. Store my personal details, qualifications, skills, experience and employment history in the  “Company”   database 
and keep hard copies, with access only from “Company’s” authorized persons, as described in the Company’s 
GDPR Manual  . 

 
Την καταχώρηση και τήρηση των προσωπικών μου δεδομένων στις ηλεκτρονικές πλατφόρμες της «Εταιρίας» και σε 
έντυπη μορφή με πρόσβαση αποκλειστικά από τους υπεύθυνους της «Εταιρίας» όπως περιγράφεται στο Εγχειρίδιο 
GDPR της εταιρείας. 

 
 Agree / Συναινώ         Do not Agree / Δεν Συναινώ 

 
2.  Keeping a registry of the individuals working and/or subcontracting for the “Company”, for legal compliance 

with   the respective labour laws and for insurance policies involved. 

              Την καταχώρηση και τήρηση αρχείων για κάθε νομιμη χρήση με βάση την εργασιακή νομοθεσία  και τυχόν 
ασφαλιστήρια συμβόλαια που εμπλέκονται 

 
 Agree / Συναινώ         Do not Agree / Δεν Συναινώ 

 
 
I am aware and I was informed that I may withdraw my consent at any time by using the attached Data Subject Consent 
Withdrawal Form, either by sending it via email to office@chronos-ship.gr or by post to 41, Akti Miaouli,  Piraeus GR-18535, 
Greece. 

Είμαι ενήμερος και γνωρίζω το δικαίωμα μου να αποσύρω την συγκατάθεση μου αυτή στέλνοντας συμπληρωμένη την 
φόρμα " Αναίρεση  συγκατάθεσης" είτε  ηλεκτρονικά (προς: office@chronos-ship.gr)  η με ταχυδρομείο στη διεύθυνση 41, 
Aκτι Μιαούλη., Πειραιάς GR-18535, Greece. 

 

Signed by [data subject name]: 

Signature:       Date: 

_______________________________    _____________________ 

  Our Personal Data Protection Policy and  Data Subject Consent and consent Withdrawal Forms  are  published in our website 
http://chronos-ship.gr  

      Η Πολιτική Απορρήτου τής εταιρείας και τα έντυπα γιά παροχή και  αναίρεση  συγκατάθεσης  βρίσκονται αναρτημένα στο 
http://chronos-ship.gr  


