
ΑΡ. ΕΓΓΡΑΦΗΣ: _________________ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ______________________________________________________ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 

_____ _________, __________________________ 
  Οδός   Αρ. Διαμ. Περιοχή

_______   ___________________   _____________________ 
Ταχ. Κωδικάς    Πόλη Χώρα 

_____________ ___________________ ______________________________________________________ 
Τηλέφωνο   Κινητό Τηλέφωνο  Ηλεκτρονική Διεύθυνση  

        /        /           _________________________  ______________________  
Άρρεν Θήλυ

Ημ. Γεννήσεως  Τόπος Γεννήσεως     Υπηκόοτητα 

_________________    
Αρ.Ταυτότητας/ Αρ. Διαβατηρίου 

Κλάδος Σπουδών: __________________________________________________________________ (π.χ Πτυχίο Λογιστικής)

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

2. Προς αποφυγή τυχών αμφιβολιών ισχύουν τα ακόλουθα:

        

    

    

        

        

        

        

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ

ΜΟΝΑΔΕΣ/ECTS ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1.Δεν επιτρέπεται η εγγραφή σε μάθημα εαν δεν έχει συμπληρωθεί επιτυχώς το προαπαιτούμενο μάθημα. Η εγγραφή είναι δυνατή μόνο όταν υπάρχει έγκριση του/της 
καθηγητή/τριας.
2. Οι φοιτητές/τριες μπορούν να κάνουν εγγραφή σε 30 ECTS.

1. Εγώ ο/η κάτωθι υπογεγραμμένος/η, δια του παρόντος εντύπου συγκατατίθεμαι επίσης στην επεξεργασία των προσωπικών μου στοιχείων, από (i) τον Οργανισμό 
EUROPEAN UNIVERSITY CYPRUS  (εφεξής το "EUC"); (ii) τον/την κάτωθι αναφερόμενο/η εξουσιοδοτούμενο/η (εφεξής το "Εξουσιοδοτούμενο Πρόσωπο") καθώς 
επίσης και (iii) από τους πιο πάνω επιλεγμένους φορείς (εφεξής οι “Φορείς”), τα οποία είναι απαραίτητα για τον σκοπό της 
αναγνώρισης του Τίτλου Σπουδών μου από τους πιο πάνω επιλεγμένους Φορείς (εφεξής ο "Σκοπός").

Ι.Οποιεσδήποτε πληροφορίες και δεδομένα, τα οποία παρέχονται δια του παρόντος εντύπου από τον/την κάτωθι υπογεγραμμένο/η τόσο στο 
ΕUC όσο και στους Φορείς και τα οποία πρόκειται να χρησιμοποιηθούν άμεσα ή έμμεσα τόσο από το ΕUC όσο και από τους Φορείς για την επίτευξη του Σκοπού, 
θα προσδιορίζονται, επισημαίνονται και καταγράφονται από το ΕUC όσο και από τους Φορείς ως τα προσωπικά δεδομένα 
του/της κάτωθι υπογεγραμμένου/ης.

ΙΙ. Όλα τα προσωπικά δεδομένα, τα οποία δίδονται από τον/την κάτωθι υπογεγραμμένο/η δια του παρόντος εντύπου θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά από το 
ΕUC, το Εξουσιοδοτούμενο Πρόσωπο και τους Φορείς για την επίτευξη του Σκοπού και δεν δύναται να υποστούν περαιτέρω επεξεργασία ή να αποκαλυφθούν σε τρίτους 
χωρίς τη συγκατάθεση του/της κάτωθι υπογεγραμμένου/η εκτός αν αυτό απαιτείται ή επιτρέπεται από τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων 
Προσωπικού Χαρακτήρα της ΕΕ (Κανονισμός 2016/679) ή/και της ισχύουσας νομοθεσίας στη Κύπρο σε σχέση με την προστασία 
προσωπικών δεδομένων (ως αυτή τροποποιείται από καιρού εις καιρόν) ή/και τις διατάξεις οπιασδήποτε άλλης εφαρμοστέας νομοθεσίας

3. Θερινή Περίοδος: Οι φοιτητές/τριες μπορόυν να κάνουν εγγραφή σε 15 ECTS.

_____

ΕΝΤΥΠΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

III. O/H κάτωθι υπογεγραμμένος/η έχει ενημερωθεί για τα δικαιώματα του σχετικά με τα προσωπικά του στοιχεία. Τα εν λόγω δικαιώματα καταγράφονται αναλυτικά στη 
Δήλωση Απορρήτου (Privacy Notice) του Οργανισμού, αντίγραφο του οποίου ο/η κάτωθι υπογεγγραμένος/η 
δύναται να βρει διαδικτυακά στο https://www.euc.ac.cy/en/legal/privacy-notice---gdpr. 

Αρ.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

.................
 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

ΕΞΑΜΗΝΟ:

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΦΟΙΤΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ :..................................................................................................................................

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ :....................................................................................................................................... ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:...............

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:...............


