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ΑΙΤΗΣΗ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
(για την προστασία προσωπικών δεδομένων)

Από
Επώνυμο:
Όνομα:
Τηλέφωνο:
e-mail:
Παρακαλώ θέλω να ασκήσω το δικαίωμα της:

❑ Πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα μου.
❑ Διόρθωση στα προσωπικά μου δεδομένα……………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………..

❑ Διαγραφή όλων των προσωπικών μου δεδομένων.
❑ Περιορισμού της επεξεργασίας στα ακόλουθα προσωπικά μου δεδομένα
……………………………..

❑ Να γίνει φορητότητα των δεδομένων μου ……………………………………………….
❑ Εναντίωσης διότι ………………………………………………………………………………………

Ημερομηνία
………………………………….

Ο Αιτών/ουσα
…………………………..
(Υπογραφή)
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ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας. κατόπιν της παραπάνω αίτησης παρέχει τις ενέργειες
χωρίς καθυστέρηση και με μέγιστη διάρκεια εντός ενός μήνα από την παραλαβή
του αιτήματος, αφού πρώτα αξιολογήσει τη νομική βάση του αιτήματος.
Η εν λόγω προθεσμία μπορεί να παραταθεί κατά δύο ακόμη μήνες, εφόσον
απαιτείται, λαμβανομένων υπόψη της πολυπλοκότητας του αιτήματος και του
αριθμού των αιτημάτων. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας ενημερώνει το υποκείμενο
των δεδομένων για την εν λόγω παράταση εντός μηνός από την παραλαβή του
αιτήματος, καθώς και για τους λόγους της καθυστέρησης. Εάν το υποκείμενο των
δεδομένων υποβάλλει το αίτημα με ηλεκτρονικά μέσα, η ενημέρωση παρέχεται,
εάν είναι δυνατόν, με ηλεκτρονικά μέσα, εκτός εάν το υποκείμενο των δεδομένων
ζητήσει κάτι διαφορετικό.
Εάν ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεν ενεργήσει επί του αιτήματος του υποκειμένου
των δεδομένων, ο υπεύθυνος επεξεργασίας ενημερώνει το υποκείμενο των
δεδομένων, χωρίς καθυστέρηση και το αργότερο εντός μηνός από την παραλαβή
του αιτήματος, για τους λόγους για τους οποίους δεν ενήργησε και για τη
δυνατότητα υποβολής καταγγελίας σε εποπτική αρχή και άσκησης δικαστικής
προσφυγής.
Εάν οι απαιτήσεις του αιτούντος των δεδομένων είναι προδήλως αβάσιμα ή
υπερβολικά, ιδίως λόγω του επαναλαμβανόμενου χαρακτήρα τους, ο υπεύθυνος
επεξεργασίας μπορεί είτε να επιβάλει την καταβολή εύλογου τέλους, λαμβάνοντας
υπόψη τα διοικητικά έξοδα για την παροχή της ενημέρωσης ή την ανακοίνωση ή την
εκτέλεση της ζητούμενης ενέργειας, ή να αρνηθεί να δώσει συνέχεια στο αίτημα.
Ο υπεύθυνος επεξεργασίας μπορεί να ζητήσει την παροχή πρόσθετων
πληροφοριών αναγκαίων για την επιβεβαίωση της ταυτότητας του αιτούντος.

