Φόρµα Αιτήµατος Υποκειµένου των Δεδοµένων

Σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία για την προστασία προσωπικών δεδοµένων
και ειδικότερα σύµφωνα µε τις διατάξεις του Γενικού Κανονισµού (ΕΕ) 2016/679 για
την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδοµένων
προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδοµένων αυτών,
έχετε το δικαίωµα να γνωρίζετε ποια από τα προσωπικά σας δεδοµένα τηρούµε και
επεξεργαζόµαστε, καθώς και το δικαίωµα να ζητήσετε διόρθωση των δεδοµένων
σας.
Υπό τις προϋποθέσεις που ορίζει ο νόµος, έχετε επίσης το δικαίωµα να ζητήσετε
διαγραφή, περιορισµό της επεξεργασίας και εναντίωσης σε αυτοµατοποιηµένη
επεξεργασία.
Μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώµατά σας αυτά µε γραπτό αίτηµα σε οποιαδήποτε
µορφή.
Ωστόσο, προκειµένου να διευκολύνουµε την υποβολή των αιτηµάτων σας και την
έγκαιρη απάντησή µας, έχετε τη δυνατότητα να συµπληρώσετε και να αποστείλετε
την κάτωθι Φόρµα Αιτήµατος Υποκειµένου των Δεδοµένων.
Η απάντησή µας θα απευθύνεται σε εσάς ή σε τρίτο πρόσωπο που ενδεχοµένως
έχετε εξουσιοδοτήσει να ενεργεί για λογαριασµό σας.
Για την επεξεργασία του αιτήµατός σας, θα χρειαστούµε απόδειξη ταυτοποίησής
σας.
Το αίτηµά σας θα επεξεργαστεί εντός τριάντα (30) ηµερολογιακών ηµερών από την
παραλαβή της πλήρως συµπληρωµένης φόρµας και της απόδειξης ταυτοποίησής
σας.
Απόδειξη ταυτοποίησης: προκειµένου να σας απαντήσουµε, θα χρειαστεί να
προβούµε σε έλεγχο της ταυτοποίησής σας.
Ο έλεγχος αυτός γίνεται µε αντίγραφο εγγράφου αναγνώρισης, π.χ. αντίγραφο
δελτίου ταυτότητας, αντίγραφο διαβατηρίου, άδεια διαµονής και αντίγραφο
εγγράφου που πιστοποιεί τη διεύθυνσή σας, π.χ. πρόσφατο λογαριασµό κοινής
ωφελείας.
Σε περίπτωση υποβολής αιτήµατος για λογαριασµό του υποκειµένου των
δεδοµένων, θα χρειαστούµε αποδεικτικό ταυτότητας του υποκειµένου και απόδειξη
του δικαιώµατος να ενεργείτε για λογαριασµό του.
Διαχειριστικό τέλος: πληροφορίες και αντίγραφα των δεδοµένων προσωπικού
χαρακτήρα που υπόκεινται σε επεξεργασία παρέχονται δωρεάν. Εάν το υποκείµενο
των δεδοµένων ζητήσει επιπλέον αντίγραφα των προσωπικών του δεδοµένων που
υπόκεινται σε επεξεργασία ή εάν το αίτηµα του υποκειµένου των δεδοµένων είναι
αβάσιµο ή υπερβολικό, ειδικά εξαιτίας του επαναλαµβανόµενου χαρακτήρα του, η
Εταιρεία διατηρεί το δικαίωµα να αρνηθεί να ενεργήσει κατόπιν του αιτήµατος ή να
ζητήσει εύλογο διαχειριστικό τέλος, το οποίο θα καθορίζεται ανά περίπτωση.
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Παρακαλούµε να µη χρησιµοποιείτε την κάτωθι φόρµα για την παροχή
πληροφοριών ή για την υποβολή άλλων αιτηµάτων.
1. Στοιχεία του υποκειµένου των δεδοµένων
Όνοµα:
Επώνυµο:
Ηµεροµηνία γέννησης:
Διεύθυνση:
Email:
Τηλέφωνο:

2. Επισυνάπτω τα κάτωθι αντίγραφα ως αποδεικτικά ταυτοποίησης (σηµειώστε
Χ)
Α.Δ.Τ.:
Διαβατήριο:
Άδεια διαµονής:
Άλλο:

3. Επισυνάπτω τα κάτωθι αποδεικτικά διεύθυνσης (σηµειώστε Χ)
Λογαριασµός κοινής ωφελείας:
Λογαριασµός τηλεφωνίας:
Βεβαίωσης διεύθυνσης από φορολογικές αρχές:
Άλλο:

4. Η σχέση µου µε την επιχείρηση:
Παρακαλούµε όπως συµπληρώσετε τη σχέση σας µε την επιχείρηση (π.χ.
εργαζόµενος, πελάτης, προµηθευτής, συνεργάτης κλπ)
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5. Επιθυµώ να (σηµειώστε Χ) [για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά µε τα δικαιώµατά σας,
παρακαλούµε όπως διαβάσετε την Πολιτική Ασφαλείας της Εταιρείας]

•

Μάθω εάν τα προσωπικά µου δεδοµένα υφίστανται επεξεργασία:

•

Αποκτήσω πρόσβαση στα προσωπικά µου δεδοµένα, τα οποία
επεξεργάζεστε, καθώς και σε συγκεκριµένες πληροφορίες αναφορικά µε την
εν λόγω επεξεργασία:

•

Ζητήσω τη διόρθωση των προσωπικών µου δεδοµένων:

•

Ζητήσω τη διαγραφή των προσωπικών µου δεδοµένων:

•

Ζητήσω τον περιορισµό της επεξεργασίας των προσωπικών µου δεδοµένων:

•

Ζητήσω τη φορητότητα των προσωπικών µου δεδοµένων:

•

Να ασκήσω το δικαίωµα εναντίωσης στην επεξεργασία των προσωπικών µου
δεδοµένων:

•

Ζητήσω ανθρώπινη παρέµβαση, εκφράσω την άποψη ή να αµφισβητήσω
απόφαση η οποία βασίζεται σε αυτοµατοποιηµένη επεξεργασία:

Παρακαλούµε όπως παρέχετε επιπλέον πληροφορίες για το αίτηµά σας:

Παρακαλούµε να µας παρέχετε κάθε γνωστή σε εσάς πληροφορία, η οποία δύναται
να µας βοηθήσει να εντοπίσουµε τα δεδοµένα σας και να χειριστούµε το αίτηµά
σας.

6. Στοιχεία εκπροσώπου (εάν υποβάλλετε το αίτηµα για λογαριασµό του
υποκειµένου των δεδοµένων, παρακαλούµε να συµπληρώσετε τα κάτωθι
στοιχεία)
Όνοµα:
Επώνυµο:
Ηµεροµηνία γέννησης:
Διεύθυνση;
Email:

3

Τηλέφωνο:

Ποια είναι η σχέση σας µε το υποκείµενο των δεδοµένων; (π.χ. γονέας,
εκπρόσωπος, πληρεξούσιος δικηγόρος)

7. Επισυνάπτω τα κάτωθι ακριβή αντίγραφα ως απόδειξη της ταυτότητάς µου
(σηµειώστε Χ)
Α.Δ.Τ..:
Διαβατήριο:
Άδεια διαµονής:
Άλλο:

8. Επισυνάπτω τα κάτωθι πρωτότυπα ή ακριβή αντίγραφα ως απόδειξη της
νόµιµης εξουσιοδότησής µου να ενεργώ για λογαριασµό του υποκειµένου των
δεδοµένων (σηµειώστε Χ)
Εξουσιοδότηση:
Πληρεξούσιο:
Δικαστική απόφαση:
Πιστοποιητικό:
Άλλο:

9. Επιθυµώ να λάβω τις πληροφορίες (σηµειώστε Χ)
•

Να λάβω τις πληροφορίες σε ηλεκτρονική µορφή (ορισµένα αρχεία ενδέχεται να
είναι πολύ µεγάλου όγκου για να αποσταλούν ηλεκτρονικά και µπορεί να χρειαστεί να
χορηγηθούν σε µορφή CD) :

•

Να λάβω τις πληροφορίες µέσω ταχυδροµείου (παρακαλούµε σας γνωρίζουµε ότι
εφόσον επιλέξετε να σας αποστείλουµε ταχυδροµικά τις πληροφορίες, θα λάβουµε τα
απαραίτητα µέτρα για τη σωστή και έγκαιρη αποστολή αυτών. Ωστόσο, δεν ευθύνεται η
επιχείρηση εάν οι πληροφορίες χαθούν στο ταχυδροµείο ή παραδοθούν λανθασµένα ή
ανοιχθούν από κάποιον άλλο στην οικία σας. Απώλεια ή λανθασµένη παράδοση ενδέχεται να
σας προκαλέσει αµηχανία ή ζηµία εάν οι πληροφορίες είναι «ευαίσθητες»):
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•

Να δω µόνο τις πληροφορίες: (χωρίς τη λήψη αντιγράφου)

•

Να παραλάβω τις πληροφορίες αυτοπροσώπως:

Δήλωση υποκειµένου των δεδοµένων:
Δηλώνω µε δική µου ευθύνη ότι οι πληροφορίες που παρέχω στην επιχείρηση είναι
ακριβείς και αληθινές. Αντιλαµβάνοµαι και αποδέχοµαι ότι η επεξεργασία των
αποδεικτικών εγγράφων ταυτότητας και διεύθυνσής µου είναι απαραίτητη για την
εξέταση του αιτήµατός µου. Κατά συνέπεια, αποδέχοµαι την ως άνω επεξεργασία και
συµφωνώ όπως παρέχω επιπλέον στοιχεία στην επιχείρηση, εφόσον κρίνονται
απαραίτητα για την εξέταση και διεκπεραίωση του αιτήµατός µου.
Όνοµα/Επώνυµο:
Υπογραφή:
Ηµεροµηνία:

Δήλωση Εκπροσώπου (αν εφαρµόζεται)
Δηλώνω υπεύθυνα ότι οι πληροφορίες που παρέχω στην επιχείρηση είναι ακριβείς
και αληθινές και αφορούν το υποκείµενο των δεδοµένων. Δηλώνω υπεύθυνα ότι
ενεργώ νοµίµως για λογαριασµό του υποκειµένου των δεδοµένων. Κατανοώ ότι η
επεξεργασία των αποδεικτικών εγγράφων της ταυτότητα και της πληρεξουσιότητάς
µου είναι απαραίτητη για την εξέταση του αιτήµατος που υποβάλλω. Κατά συνέπεια,
αποδέχοµαι την ως άνω επεξεργασία και συµφωνώ να παρέχω επιπλέον στοιχεία
στην Εταιρεία, εφόσον κρίνεται απαραίτητο για την εξέταση και διεκπεραίωση του
αιτήµατός µου.

Όνοµα/Επώνυµο:
Υπογραφή:
Ηµεροµηνία:

Έχετε, επίσης, τη δυνατότητα να αποστείλετε µήνυµα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου ή
γραπτό αίτηµα στα κάτωθι στοιχεία επικοινωνίας µας.

Ταχυδροµική διεύθυνση:
………………………………………………………..
Τηλεφωνικά:
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Email:

Έχετε επίσης το δικαίωµα να υποβάλλετε καταγγελία στην αρµόδια Αρχή
Προστασίας Δεδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Λ. Κηφισίας αρ. 1 – 3, ΤΚ 115 23,
Αθήνα, Τηλ. κέντρο +30 2106475600, Fax: +30 2106475628, Ηλεκτρονικό
ταχυδροµείο: contact@dpa.gr), αν θεωρείτε ότι η επιχείρηση παραβιάζει την
ισχύουσα νοµοθεσία προστασίας δεδοµένων κατά την επεξεργασία των
προσωπικών σας δεδοµένων.
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