Ο ΠΕΡΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΩΝ
ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1992 ΚΑΙ 1996)
ΚΑΙ ΟΙ ΠΕΡΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1996
Αίτηση για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας
δημόσιας κολυμβητικής δεξαμενής
Βάσει των διατάξεων της πιο πάνω νομοθεσίας, υποβάλλω αίτηση για τη χορήγηση /
ανανέωση / επανέκδοση άδειας λειτουργίας για τη δημόσια κολυμβητική δεξαμενή που
περιγράφεται πιο κάτω:
Α. Στοιχεία Επιχειρηματία (Ιδιοκτήτη ή Διαχειριστή μετά από συμφωνία με τον Ιδιοκτήτη):
(α)

Ονοματεπώνυμο: …………………………………………………………………………………………….…………
(σε περίπτωση νομικού προσώπου, η επωνυμία)

(β)

Διεύθυνση (για αλληλογραφία): ………………………………………………………………….………….…

(γ)

Αρ. Ταυτότητας: ……………………………………………………………………………………………….……….

(δ)

Τηλέφωνο ………………………………………………………………………………………………………………….
(σε περίπτωση νομικού προσώπου αρ. εγγραφής του)

(ε)

Σε περίπτωση νομικού προσώπου όνομα και διεύθυνση του κατά νόμο υπεύθυνου
……………………………………………………………………………………………………………………………………

Β. Στοιχεία δημόσιας κολυμβητικής δεξαμενής:
(α)

Διεύθυνση:…………………………………………………………………………………………….…………………..

(β)

Όνομα με το οποίο είναι γνωστή:………………………………………………………………………….…

(γ)

Οριζόντιες διαστάσεις:………………………………………………………………………………..……………..

(δ)

Εγκεκριμένη χωρητικότητα (λίτρα καθαρού νερού):………………………………………..………..

(ε)

Μέγιστος αριθμός ατόμων που δικαιούνται να βρίσκονται στις εγκαταστάσεις της
δεξαμενής (Καν. 50) ……………………….………………………………………………………………………….

(στ)

Μέγιστος αριθμός ατόμων που δικαιούνται να εισέρχονται στη δεξαμενή (Καν. 50)
………………………………………………………………………………………………………..………………………….
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(ζ)

Ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός εποπτών ασφαλείας (Καν. 47):……………………….…….

(η)

Ελάχιστα διαθέσιμα σωσίβια μέσα (Καν. 49):………………………..………………………….……….

(θ)

Ρυθμός ανακυκλοφορίας νερού: ………………………………………………………………..………….….

(ι)

Μέθοδος επεξεργασίας νερού:……………………………………..……………………………………………

(κ)

Η δεξαμενή θα λειτουργεί / δε θα λειτουργεί κατά τις νυκτερινές ώρες:
(Να διαγραφεί ότι δεν εφαρμόζεται)
…………………………………………………………………………………………………………………………………...

(λ)

Υπεύθυνο πρόσωπο για τη λειτουργία της δεξαμενής (Καν. 45):
(όνομα και διεύθυνση) ……………………………………………………………………………………………...

Γ.

Για την πιο πάνω δημόσια κολυμβητική δεξαμενή επισυνάπτονται τα ακόλουθα
πιστοποιητικά καταλληλότητας:

(α)

Αρ.

Ημερ.

Από Υγειονομική Υπηρεσία

(β)

Αρ.

Ημερ.

Από Ηλεκτρομηχανολογική Υπηρεσία

Δ.

Για την πιο πάνω δημόσια κολυμβητική δεξαμενή κατέχω άδεια λειτουργίας η
οποία λήγει / έληξε στις: ………………………………………………………………........…………………...

Ε.

Με την κατάθεση της αίτησης αυτής καταβάλλω και τα σχετικά δικαιώματα ως
ακολούθω: (Να διαγραφεί ότι δεν εφαρμόζεται)
€86

για πρώτη ετήσια άδεια

€51,26

για ανανέωση ετήσιας άδειας

€86

για ανανέωση άδειας έπειτα από αλλαγές στις
εγκαταστάσεις της δεξαμενής

€51,26

για επανέκδοση έπειτα από ανάκληση της

………………………………
Επιχειρηματίας

Ημερομηνία: ………………….……
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Ενημέρωση για τα Προσωπικά Δεδομένα
«Ο Δήμος Αγίου Αθανασίου τηρεί Αρχεία στα οποία περιλαμβάνονται τα πιο πάνω
δεδομένα φυσικών προσώπων για σκοπούς συμμόρφωσης ως προς τις πρόνοιες των
Νόμων και Κανονισμών που εφαρμόζει ο Δήμος. Τα στοιχεία που τηρούνται στα Αρχεία
αυτά δεσμεύονται με το απόρρητο και την εμπιστευτικότητα και προστατεύονται κατ’
εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων – Κανονισμός
2016/679 (GDPR) που τέθηκε σε ισχύ την 25η Μαΐου 2018, καθώς και του Νόμου περί
Προστασίας των Φυσικών Προσώπων έναντι της Επεξεργασίας των Δεδομένων
Προσωπικού Χαρακτήρα και της Ελεύθερης Κυκλοφορίας των Δεδομένων αυτών (Νόμος
125(Ι)/2018), όπως αυτός τροποποιείται και/ή αντικαθίσταται.»
Ο Δήμος δεν θα διαβιβάζει ή αποκαλύπτει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε
οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο χωρίς τη συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων,
εκτός αν τέτοια διαβίβαση ή αποκάλυψη είναι απαραίτητη για την:
(α) εκπλήρωση νομικής υποχρέωσης.
(β) διασφάλιση ζωτικού συμφέροντος σας.
(γ) εκτέλεση εργασιών δημοσίου συμφέροντος.
(δ) στατιστικούς σκοπούς.
Χρόνος Διατήρησης των Δεδομένων:
Ο Δήμος Αγίου Αθανασίου θα διατηρεί τα δεδομένα για 10 χρόνια. Σε περίπτωση που
κριθεί αναγκαία η τήρηση των δεδομένων για περίοδο πέραν των 10 ετών τότε θα ζητηθεί
ξανά σχετική συγκατάθεση.
Τρόπος άσκησης δικαιωμάτων:
Για περισσότερες πληροφορίες για το πως ο δήμος μας συλλέγει και επεξεργάζεται
προσωπικά δεδομένα, παρακαλούμε όπως επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του δήμου μας:
www.agiosathanasios.org.cy/privacy-policy
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