
 
 

  
1o χλμ Σίνδου – Χαλάστρας  
Τ.Κ. 57400 Σίνδος 
Τ.Θ. 100 
Θεσσαλονίκη 

1
st

 km Sindos – Chalastra 
GR 57400 Sindos 
PO Box 100 
Thessaloniki, Greece 

T +30 2310 777800 
F +30 2310 777807 
E info@delta4.gr 

 

 

Ε.02  Αίτηση Διαγραφής Προσωπικών Δεδομένων                                                                                                                         Σελίδα 1 

 

 

ΑΙΤΗΣΗ για ΧΡΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (εκδ.1-Απριλ.2018)  
Εφαρμογή Κανονισμού 679/2016 Προστασία Προσωπικών Δεδομένων έναντι Επεξεργασίας  

 

 

Η Αίτηση αυτή υποβάλλεται εγγράφως από Φυσικό Πρόσωπο – Υποκείμενο Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, 

εφόσον επιθυμεί να κάνει χρήση των δικαιωμάτων του που αναφέρονται στο άρθρο 17 του Κανονισμού 679/2016 

σχετικά με τη διαγραφή προσωπικών του δεδομένων που διατηρεί και επεξεργάζεται η ΔΕΛΤΑ 4 ΑΕ ως 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ. 

Ο Αιτών συμπληρώνει τα παρακάτω πεδία, υπογράφει και υποβάλλει τη συμπληρωμένη Αίτηση στην ΔΕΛΤΑ 4 ΑΕ, 

μεριμνώντας ωστόσο η υποβολή να γίνει με τρόπο που δεν θέτει σε κίνδυνο την εμπιστευτικότητα των 

προσωπικών δεδομένων του. 

 

Ονοματεπώνυμο   Τηλ. Επικοινωνίας  

 

Δεδομένα προς διαγραφή Λόγος διαγραφής 
(α έως στ) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
Λόγοι Διαγραφής: α) τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν είναι πλέον απαραίτητα σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους 

συλλέχθηκαν ή υποβλήθηκαν κατ' άλλο τρόπο σε επεξεργασία, β)  το υποκείμενο των δεδομένων ανακαλεί τη συγκατάθεση επί της οποίας 

βασίζεται η επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) ή το άρθρο 9 παράγραφος 2 στοιχείο α) και δεν υπάρχει άλλη 

νομική βάση για την επεξεργασία, γ)  το υποκείμενο των δεδομένων αντιτίθεται στην επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 1 

και δεν υπάρχουν επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι για την επεξεργασία ή το υποκείμενο των δεδομένων αντιτίθεται στην επεξεργασία 

σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 2, δ)  τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα υποβλήθηκαν σε επεξεργασία παράνομα, ε)  τα 

δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα πρέπει να διαγραφούν, ώστε να τηρηθεί νομική υποχρέωση βάσει του ενωσιακού δικαίου ή του δικαίου 

κράτους μέλους, στην οποία υπόκειται ο υπεύθυνος επεξεργασίας, στ)  τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα έχουν συλλεχθεί σε σχέση με 

την προσφορά υπηρεσιών της κοινωνίας των πληροφοριών που αναφέρονται στο άρθρο 8 παράγραφος 1. 

 

Υπογραφή   Ημερομηνία  

 


