ΤΑΜΕΙΟ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΗΜΙΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ (ΟΗΟ – ΣΕΚ)

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
ΤΑΞΙΔΙΟΥ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
Το έντυπο αυτό ισχύει ΜΟΝΟΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ της ΟΗΟ.
Ποια μέλη της ΟΗΟ είναι μέλη του Ταμείου Ευημερίας καθώς και πρόσθετες πληροφορίες θα
βρείτε στην Ιστοσελίδα της ΟΗΟ στη διεύθυνση www.oho-sek.org.cy
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΗΤΗ / ΑΙΤΗΤΡΙΑΣ
Ονοματεπώνυμο:…………………………………………………………………………………………………
Αριθμός Ταυτότητας: …………………………..……….. Ημερομηνία Γεννήσεως: ………………...………...
Διεύθυνση: Οδός……………………………………….…………………….. Αρ.…… Τ.Κ.……………………
Πόλη/Χωριό:………………………Τηλέφωνο:…………………………Κινητό………..……..…………………
Όνομα: Εργοδότη:………………………..…………………………………. Τηλέφωνο:…..………………...…
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Αιτούμαι επιχορήγηση από το Ταμείο Ευημερίας της ΟΗΟ γιατί προτίθεμαι να ταξιδέψω στο εξωτερικό
για λόγους ψυχαγωγίας:
Χώρα Προορισμού……………………………………………………………………………….
Ημερομηνίες Ταξιδιού …………………………………………………………………………..
Τουριστικό Γραφείο που θα συνεργαστώ………………………………………………………
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Με την παρούσα το μέλος λαμβάνει γνώση:
1. Το μέλος που θα εγκριθεί θα πρέπει μετά το ταξίδι να παρουσιάσει στη Διαχειριστική Επιτροπή
πρωτότυπη απόδειξη της αγοράς του εισιτηρίου και τις κάρτες επιβίβασης.
2. Οι πληρωμές των επιδοτήσεων θα ξεκινούν τον Σεπτέμβριο προκειμένου να δίνεται χρόνος να
διαπιστώνεται πως το μέλος δεν επιδοτείται για δύο χρήσεις. Επίσης οι επιδοτήσεις θα πληρώνονται
ΜΟΝΟ στη περίπτωση που παρουσιάζεται κάρτα επιβίβασης και απόδειξη στο όνομα του
μέλους ή /και του/της συζύγου (δεν θα πληρώνονται αποδείξεις στο όνομα εξαρτωμένων).
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 19 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020
Ημερομηνία: ……………………………….

Υπογραφή αιτητή /τριας: …………………………….

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η Συνομοσπονδία Εργαζομένων Κύπρου (ΣΕΚ) στα πλαίσια της εναρμόνισης της με τον Γενικό Κανονισμό
Προστασίας Δεδομένων και την Νομοθεσία 125(Ι)2018 ενημερώνει πως έχει λάβει όλα τα απαραίτητα
οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των μελών της.
Συγκεκριμένα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγει με το παρόν έντυπο θα χρησιμοποιηθούν
μόνο για τους σκοπούς της παρούσας αίτησης για διαμονή σε παραθεριστικά διαμερίσματα και θα
διατηρηθούν μόνο για όσο χρονικό διάστημα κρίνεται απαραίτητο ως οι λειτουργικές και νομοθετικές ανάγκες
της ΣΕΚ.
Νοείται πως για οποιεσδήποτε απορίες τυχόν έχετε αναφορικά με τον τρόπο διαχείρισης των προσωπικών
σας δεδομένων μπορείτε να επισκεφθείτε την Πολιτική Απορρήτου μας στο www.sek.org.cy ή να
επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων στην ηλεκτρονική διεύθυνση dpo@sek.org.cy.

