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Ε.05  Αίτηση Εναντίωσης σε Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων                                                                                          Σελίδα 1 

 

 

ΑΙΤΗΣΗ για ΕΝΑΝΤΙΩΣΗ στην ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 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 21 του Κανονισμού 

679/2016 σχετικά με την εναντίωση στην επεξεργασίας προσωπικών του δεδομένων. 

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  

 

Εναντίωση στα παρακάτω Προσωπικά Δεδομένα  

 

 

 

 

 

 

 
Πληροφορίες βάσει του άρθρου 21: 1) Το ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ των προσωπικών δεδομένων δικαιούται να αντιτάσσεται, ανά πάσα στιγμή και 

για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή του, στην επεξεργασία προσωπικών του δεδομένων, η οποία βασίζεται στο άρθρο 

6 παράγραφος 1 στοιχείο ε) ή στ), περιλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ βάσει των εν λόγω διατάξεων. Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 

δεν υποβάλλει πλέον τα προσωπικά δεδομένα σε επεξεργασίας, εκτός εάν ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ καταδείξει επιτακτικούς και 

νόμιμους λόγους για την επεξεργασία οι οποίοι υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών του 

ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων. 2) Εάν προσωπικά δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία 

για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης, το ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ δικαιούται να αντιταχθεί ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία των 

προσωπικών του δεδομένων για την εν λόγω εμπορική προώθηση, περιλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, εάν σχετίζεται με αυτήν 

την απευθείας εμπορική προώθηση. 3) Όταν τα ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΑ αντιτίθενται στην επεξεργασία για σκοπούς απευθείας εμπορικής 

προώθησης, τα προσωπικά δεδομένα δεν υποβάλλονται πλέον σε επεξεργασία για τους σκοπούς αυτούς.  

4)  Το αργότερο κατά την πρώτη επικοινωνία με το ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ, το δικαίωμα που αναφέρεται στις παραγράφους 1 και 2 επισημαίνεται 

ρητώς στο ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ και περιγράφεται με σαφήνεια και χωριστά από οποιαδήποτε άλλη πληροφορία. 5) Στο πλαίσιο της χρήσης 

υπηρεσιών της κοινωνίας των πληροφοριών και με την επιφύλαξη της οδηγίας 2002/58/ΕΚ, το ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ των δεδομένων μπορεί να 

ασκεί το δικαίωμά του να αντιταχθεί με αυτοματοποιημένα μέσα τα οποία χρησιμοποιούν τεχνικές προδιαγραφές. 6) Όταν δεδομένα 

προσωπικού χαρακτήρα υφίστανται επεξεργασία για σκοπούς επιστημονικής ή ιστορικής έρευνας ή για στατιστικούς σκοπούς κατά το 

άρθρο 89 παράγραφος 1, το ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ δικαιούται να αντιταχθεί, για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή του, στην 

επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν. 

 

Υπογραφή   Ημερομηνία  

 

 


