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Ε.07  Αίτηση Εξαίρεσης από Αποφάσεις Βάσει Αυτοματοποιημένης Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων                      Σελίδα 1 

 

 

ΑΙΤΗΣΗ ΕΞΑΙΡΕΣΗΣ ΑΠΟ ΑΠΟΦΑΣΗ ΒΑΣΕΙ ΑΥΤΟΜΑΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ                      
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 22 του Κανονισμού 679/2016 

σχετικά με τη δυνατότητα εξαίρεσης από αποφάσεις που βασίζονται σε αυτοματοποιημένη επεξεργασία 

προσωπικών δεδομένων, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ 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 εξαίρεσης ώστε να μην υπόκειμαι σε απόφαση που λαμβάνεται αποκλειστικά βάσει αυτοματοποιημένης 

επεξεργασίας, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, η οποία παράγει έννομα αποτελέσματα που με 

αφορούν ή με επηρεάζει σημαντικά με παρόμοιο τρόπο. 

 
Πληροφορίες βάσει του άρθρου 22: 1) Το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να μην υπόκειται σε απόφαση που λαμβάνεται 

αποκλειστικά βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, η οποία παράγει έννομα 

αποτελέσματα που το αφορούν ή το επηρεάζει σημαντικά με παρόμοιο τρόπο.  

2) Η παράγραφος 1 δεν εφαρμόζεται όταν η απόφαση: α) είναι αναγκαία για τη σύναψη ή την εκτέλεση σύμβασης μεταξύ του υποκειμένου 

των δεδομένων και του υπευθύνου επεξεργασίας των δεδομένων, β) επιτρέπεται από το δίκαιο της Ένωσης ή το δίκαιο κράτους μέλους στο 

οποίο υπόκειται ο υπεύθυνος επεξεργασίας και το οποίο προβλέπει επίσης κατάλληλα μέτρα για την προστασία των δικαιωμάτων, των 

ελευθεριών και των έννομων συμφερόντων του υποκειμένου των δεδομένων ή γ) βασίζεται στη ρητή συγκατάθεση του υποκειμένου των 

δεδομένων. 3) Στις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2 στοιχεία α) και γ), ο υπεύθυνος επεξεργασίας των δεδομένων 

εφαρμόζει κατάλληλα μέτρα για την προστασία των δικαιωμάτων, των ελευθεριών και των έννομων συμφερόντων του υποκειμένου των 

δεδομένων, τουλάχιστον του δικαιώματος εξασφάλισης ανθρώπινης παρέμβασης από την πλευρά του υπευθύνου επεξεργασίας, έκφρασης 

άποψης και αμφισβήτησης της απόφασης. 4) Οι αποφάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2 δεν βασίζονται στις ειδικές κατηγορίες 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που αναφέρονται στο άρθρο 9 παράγραφος 1, εκτός αν ισχύει το άρθρο 9 παράγραφος 2 στοιχείο α) ή ζ) 

και αν υφίστανται κατάλληλα μέτρα 

 

 

Υπογραφή   Ημερομηνία  

 

 

 

 

 

 


