Έντυπο Άσκησης Δικαιωμάτων
(σύμφωνα με τον Κανονισμό Ε.Ε. 679/2016 για τα Προσωπικά Δεδομένα)

Στοιχεία Αιτούντος
Επώνυμο:
Όνομα:
Πατρώνυμο:
Διεύθυνση:
Email:
Τηλέφωνο

Σταθερό:

Κινητό:

Fax:

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού περί προστασίας δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα Ε.Ε. 2016/679, όπως ισχύει, αιτούμαι – δηλώνω:

☐ Διόρθωση – μεταβολή προσωπικών δεδομένων
Σας γνωστοποιώ τη διόρθωση/μεταβολή των παρακάτω δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που με
αφορούν, και συγκεκριμένα:

☐ Διαγραφή προσωπικών δεδομένων
Παρακαλώ όπως προβείτε στις απαραίτητες ενέργειες για τη διαγραφή των στοιχείων προσωπικών
μου δεδομένων, τα οποία είναι ενδεχομένως καταχωρημένα στη βάση δεδομένων σας και με
αφορούν, και συγκεκριμένα:

☐ Περιορισμός επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων
Παρακαλώ όπως προβείτε στις απαραίτητες ενέργειες για τον περιορισμό της/των πιο κάτω
επεξεργασίας/σιών των προσωπικών μου δεδομένων και να με ενημερώσετε σχετικά:

☐ Εναντίωση στην επεξεργασία προσωπικών δεδομένων
☐ Παρακαλώ όπως προβείτε σε διακοπή της επεξεργασίας εν γένει, των προσωπικών μου
δεδομένων.

☐ Παρακαλώ όπως προβείτε σε διακοπή ενδεχόμενης αυτοματοποιημένης επεξεργασίας,
των προσωπικών μου δεδομένων και των αντίστοιχων αποφάσεων που λήφθηκαν βάσει
αυτής.

☐ Φορητότητα προσωπικών δεδομένων
Παρακαλώ για τη μεταφορά των πιο κάτω προσωπικών μου δεδομένων:

σε εμένα ή/και σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας επ’ ονόματι:

☐ Πρόσβαση – πληροφόρηση
Παρακαλώ όπως με ενημερώσετε εάν η Εταιρία σας επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα, που με
αφορούν και σε καταφατική περίπτωση, παρακαλώ να με πληροφορήσετε εγγράφως, για τις
κατηγορίες των δεδομένων αυτών, τους σκοπούς επεξεργασίας τους, το χρονικό διάστημα
αποθήκευσής τους, τις κατηγορίες αποδεκτών ή/και να μου χορηγήσετε αντίγραφο των δεδομένων
μου, που επεξεργάζεται η Εταιρία σας.

Σημαντική Ενημέρωση:
Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, δέχεται οποιοδήποτε έγγραφο
παράπονο/καταγγελία, σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα: Αρχή Προστασίας Δεδομένων
Προσωπικού Χαρακτήρα, Λεωφ. Κηφισίας 1-3, 11523 Αθήνα | www.dpa.gr

Διαδικασία Υποβολής Αιτήματος:
Εφ’ όσον επιθυμείτε την άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων σας, μπορείτε να
συμπληρώσετε και να αποστείλετε την παρούσα Αίτηση συμπληρωμένη:

▪ είτε με συστημένη ταχυδρομική επιστολή στην έδρα της επιχείρησης ΓΕΝΙΚΗ

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΣΥΝ.Π.Ε. (Βουλής 7, 10562 Αθήνα | Τ 210 3217801 , υπόψη Υπεύθυνου
Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων),

▪ είτε στο Email: dpo@genpan.gr.
Η υποβολή αίτησης δεν έχει κόστος για το υποκείμενο των δεδομένων. Η Εταιρία δεσμεύεται
ότι θα ληφθεί κάθε δυνατό μέτρο για την ικανοποίηση του σχετικού αιτήματος εντός 30
ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή του.
Ο Αιτών δηλώνω – βεβαιώνω ότι, οι πληροφορίες που παρέχω μέσω της παρούσας
αίτησης είναι αληθείς και ακριβείς και ότι είμαι το υποκείμενο, στο οποίο αφορούν τα
προσωπικά δεδομένα. Προκειμένου η ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ να προβεί σε ταυτοποίηση των
στοιχείων μου, επισυνάπτω στην παρούσα Αίτηση αντίγραφο του δελτίου ταυτότητας ή
διαβατηρίου και η Εταιρία μπορεί να επικοινωνήσει μαζί μου στο πλαίσιο απάντησης του
αιτήματός μου.
Ημερομηνία:

Υπογραφή

Ονοματεπώνυμο

