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Ε.04  Αίτηση Φορητότητας Προσωπικών Δεδομένων                                                                                                                      Σελίδα 1 

 

 

ΑΙΤΗΣΗ για ΧΡΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΦΟΡΗΤΟΤΗΤΑΣ 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 20 του Κανονισμού 679/2016 

σχετικά με τη φορητότητα προσωπικών δεδομένων του. 

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  

 

Προσωπικά Δεδομένα προς φορητότητα (μεταφορά σε άλλον Υπεύθυνο Επεξεργασίας) 

 

 

 

 

 

 
Βασικές Πληροφορίες (άρθρο 20): 1) Το ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ των δεδομένων έχει το δικαίωμα να λαμβάνει τα προσωπικά δεδομένα που το 

αφορούν, και τα οποία έχει παράσχει στην ΕΤΑΙΡΙΑ, σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, 

καθώς και το δικαίωμα να διαβιβάζει τα εν λόγω δεδομένα σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας χωρίς αντίρρηση από την ΕΤΑΙΡΙΑ, όταν: α) η 

επεξεργασία βασίζεται σε συγκατάθεση σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) ή το άρθρο 9 παράγραφος 2 στοιχείο α) ή σε 

σύμβαση σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β) και β) η επεξεργασία διενεργείται με αυτοματοποιημένα μέσα. 2) Κατά την 

άσκηση του δικαιώματος στη φορητότητα των δεδομένων παραπάνω, το ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ έχει το δικαίωμα να ζητά την απευθείας διαβίβαση 

των προσωπικών δεδομένων του έναν υπεύθυνο επεξεργασίας σε άλλον, σε περίπτωση που αυτό είναι τεχνικά εφικτό. 3) Το δικαίωμα που 

αναφέρεται στην παράγρ. 1 παραπάνω, ασκείται με την επιφύλαξη του άρθρου 17. Το εν λόγω δικαίωμα δεν ισχύει για την επεξεργασία 

που είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας 

που έχει ανατεθεί στον υπεύθυνο επεξεργασίας. 4. Το δικαίωμα που αναφέρεται στην παράγραφο 1 δεν επηρεάζει δυσμενώς τα 

δικαιώματα και τις ελευθερίες άλλων. 

Στοιχεία Υπεύθυνου Επεξεργασίας (στον οποίο θα γίνει μεταφορά των προσωπικών δεδομένων) 

Ονομασία/Επωνυμία  

Δ/νση  

Αρμόδιος Επικοινωνίας  

Στοιχεία Επικοινωνίας Τηλ.: e-mail: 

 

Υπογραφή   Ημερομηνία  

 


