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ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

 

1. Στοιχεία Αιτούντος  

 

Ονοματεπώ νυμο/επώνυμί α*:      

Δ
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υ
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Οδο ς:       Αρίθμο ς:              

T.K.:       Πο λη:      

Χώ ρα:       

e-mail:       

Τηλε φώνο/α επίκοίνώνί ας2:       Fax:                                                               

Γία την άσκηση τών δίκαίώμάτών δίαπίστώνεταί απαραίτήτώς η ταυτότητα του αίτούντος κί 

αν ενεργεί κατά εξουσίοδότηση απαίτούνταί σχετίκά έγγραφα.   

2. Ποια η σχέση σας με την ΕΤΑΙΡΕΙΑ3 

 

Έχετε σχε ση με την Εταίρεί α;  

(ενδεικτικά: είστε/υπήρξατε εργαζόμενος/συνεργαζόμενος  στην /με την Εταιρεία , είστε/υπήρξατε πελάτης 

της Εταιρείας, είστε/υπήρξατε πελάτης/ εργαζόμενο συνεργαζόμενος σε/με  άλλη εταιρεία / φορέα που 

συνεργάζεται με την Εταιρεία) 

 

 

Ονοματεπώ νυμο καί ίδίο τητα εμπλεκο μενών ατο μών4:  

 
1 Συμπληρώστε υποχρεωτικά είτε την ταχυδρομική είτε την ηλεκτρονική σας δ/νση (e-mail). 
2 Το τηλέφωνο επικοινωνίας συμπληρώνεται για επικοινωνία με τον αιτούντα σε περίπτωση που κριθεί απαραίτητο. 
3 Π.χ. εργαζόμενος, πελάτης κ.λπ. 
4 Αν γνωρίζετε, π.χ. όνομα υπαλλήλου, κ.λπ. 
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3. Αντικείμενο άσκησης δικαιώματος 

 (Περιγράψτε το ακριβές αίτημά σας: άσκηση δικαιώματος πρόσβασης, διόρθωσης, 

επικαιροποίησης, διαγραφής, περιορισμού της επεξεργασίας  

ή σε περίπτωση καταγγελίας περιγράψτε τα πραγματικά περιστατικά που κατά την άποψή σας  

συνιστούν παράνομη επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων) 

 

      

 

 

      

 

4. Έγγραφα/στοιχεία που τεκμηριώνουν το αίτημά σας, εφόσον απαιτείται (όπως π.χ. 

στην περίπτωση που αιτείσθε διόρθωση ή επικαιροποίηση) 

(Απαριθμείστε τα συνημμένα έγγραφα)  

 

1       
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5. Δήλωση  

 

Τα στοίχεί α που αναφε ρονταί στο παρο ν εί ναί αληθη  

  

Ημερομηνί α  Υπογραφη  

       

 

 

ENHMEΡΩΣΗ 

Η Εταίρεία  παρέλαβε αρμοδίώς καί θα εξετάσεί το περίεχόμενο του αίτήματός σας . Εντός 

τρίάντα (30) ημερών από την παραλαβή του αίτήματος σας, θα λάβετε ενημέρώση αναφορίκά 

με τίς ενέργείές μας.  

Σε κάθε περίπτώση, σας ενημερώνουμε ότί έχετε δίκαίώμα υποβολή καταγγελίας στην Αρχή 

Προστασίας Δεδομένών Προσώπίκού Χαρακτήρα (www.dpa.gr). Εάν έχετε οποίαδήποτε 

απορία, μπορείτε να επίκοίνώνείτε με την εταίρεία στη δίεύθυνση: info@kritikaakinita.gr. 


