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Ε.06  Αίτηση Πρόσβασης & Ενημέρωσης για Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων                                                               Σελίδα 1 

 

 

ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ για 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 15 του Κανονισμού 679/2016 

σχετικά με την πρόσβαση και ενημέρωση του για την επεξεργασία προσωπικών του δεδομένων από την ΔΕΛΤΑ 4 ΑΕ. 

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  

Αίτημα Ενημέρωση ως προς: 

Αν η ΔΕΛΤΑ 4 ΑΕ πραγματοποιεί επεξεργασία προσωπικών μου δεδομένων. 

Αν η απάντηση είναι ΝΑΙ, ενημέρωση ως προς τα κάτωθι που επισημαίνονται στην 2η στήλη: 
α) τους σκοπούς της επεξεργασίας  
β) τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών στους οποίους κοινολογήθηκαν ή πρόκειται να κοινολογηθούν τα 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, ιδίως τους αποδέκτες σε τρίτες χώρες ή διεθνείς οργανισμούς 

 

γ) εάν είναι δυνατόν, το χρονικό διάστημα για το οποίο θα αποθηκευτούν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα 
ή, όταν αυτό είναι αδύνατο, τα κριτήρια που καθορίζουν το εν λόγω διάστημα 

 

δ) την ύπαρξη δικαιώματος υποβολής αιτήματος στον υπεύθυνο επεξεργασίας για διόρθωση ή διαγραφή 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που 
αφορά το υποκείμενο των δεδομένων ή δικαιώματος αντίταξης στην εν λόγω επεξεργασία 

 

ε) το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας σε εποπτική αρχή  
στ) όταν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν συλλέγονται από το υποκείμενο των δεδομένων, κάθε 
διαθέσιμη πληροφορία σχετικά με την προέλευσή τους, η) την ύπαρξη αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων, 
συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, που προβλέπεται στο άρθρο 22 παράγραφοι 1 και 4 και, 
τουλάχιστον στις περιπτώσεις αυτές, σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τη λογική που ακολουθείται, καθώς και 
τη σημασία και τις προβλεπόμενες συνέπειες της εν λόγω επεξεργασίας για το υποκείμενο των δεδομένων. 

 

Πληροφορίες βάσει του άρθρου 15: 1) Το ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ των δεδομένων έχει το δικαίωμα να λαμβάνει από τον ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 

επιβεβαίωση για το κατά πόσον ή όχι τα προσωπικά του δεδομένα υφίστανται επεξεργασία και, εάν συμβαίνει τούτο, το δικαίωμα 

πρόσβασης στα δεδομένα αυτά στις ακόλουθες πληροφορίες: α) τους σκοπούς της επεξεργασίας, β) τις σχετικές κατηγορίες προσωπικών 

δεδομένων, γ) τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών στους οποίους κοινολογήθηκαν ή πρόκειται να κοινολογηθούν τα προσωπικά 

δεδομένα, ιδίως τους αποδέκτες σε τρίτες χώρες ή διεθνείς οργανισμούς, δ) εάν είναι δυνατόν, το χρονικό διάστημα για το οποίο  θα 

αποθηκευτούν τα προσωπικά δεδομένα ή, όταν αυτό είναι αδύνατο, τα κριτήρια που καθορίζουν το εν λόγω διάστημα, ε) την ύπαρξη 

δικαιώματος υποβολής αιτήματος στον ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ για διόρθωση ή διαγραφή προσωπικών δεδομένων ή περιορισμό της 

επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων ή δικαιώματος αντίταξης στην εν λόγω επεξεργασία, στ) το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας σε 

εποπτική αρχή, ζ) όταν τα προσωπικά δεδομένα δεν συλλέγονται από το ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ των δεδομένων, κάθε διαθέσιμη πληροφορία σχετικά 

με την προέλευσή τους, η) την ύπαρξη αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, που 

προβλέπεται στο άρθρο 22 παράγρ. 1 και 4 και, τουλάχιστον στις περιπτώσεις αυτές, σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τη λογική που 

ακολουθείται, καθώς και τη σημασία και τις προβλεπόμενες συνέπειες της εν λόγω επεξεργασίας για το υποκείμενο των δεδομένων.  

2) Όταν προσωπικά δεδομένα διαβιβάζονται σε τρίτη χώρα ή σε διεθνή οργανισμό, το ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ έχει το δικαίωμα να ενημερώνεται για 

τις κατάλληλες εγγυήσεις σύμφωνα με το άρθρο 46 σχετικά με τη διαβίβαση. 3) Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ παρέχει αντίγραφο των 

προσωπικών δεδομένων που υποβάλλονται σε επεξεργασία. Για επιπλέον αντίγραφα που ενδέχεται να ζητηθούν από το ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ, ο 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ μπορεί να επιβάλει την καταβολή εύλογου τέλους για διοικητικά έξοδα. Εάν το ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ υποβάλλει το 

αίτημα με ηλεκτρονικά μέσα και εκτός εάν το ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ ζητήσει κάτι διαφορετικό, η ενημέρωση παρέχεται σε ηλεκτρονική μορφή που 

χρησιμοποιείται συνήθως. 4) Το δικαίωμα να λαμβάνεται αντίγραφο που αναφέρεται στην παράγραφο 3 δεν επηρεάζει δυσμενώς τα 

δικαιώματα και τις ελευθερίες άλλων. 

 

Υπογραφή   Ημερομηνία  

 


