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Συµπληρώστε µε κεφαλαία γράµµατα

 
1. Στοιχεία υποκειµένου
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2. ∆ικαίωµα στο οποίο

☐    ∆ικαίωµα πρόσβασης
☐    ∆ικαίωµα διόρθωσης
☐    ∆ικαίωµα διαγραφής («
☐    ∆ικαίωµα περιορισµού
☐    ∆ικαίωµα στη φορητότητα
☐    ∆ικαίωµα εναντίωσης
☐    ∆ικαίωµα ανάκλησης της
 
 
1 
Συµπληρώστε υποχρεωτικά είτε την ταχυδροµική

Συµπληρώστε υποχρεωτικά είτε ένα τηλέφωνο επικοινωνίας
σε περίπτωση που κριθεί καταλληλότερη η άµεση
2 
Το τηλέφωνο επικοινωνίας συµπληρώνεται για

Ιτέας 20, Αργυρούπολη, ΤΚ 164 52 Αθήνα 
Τηλ.: 210 99 56 591  
Τηλεοµοιότυπο: 210 99 56 152 

 
 
 

αίτησης υποκειµένου δεδοµένων για την άσκηση
δικαιώµατος 

πληροφόρησης σε υποκείµενα των δεδοµένων που σχετίζονται
δικαιωµάτων τους. 

 
γράµµατα. Τα πεδία µε (*) είναι υποχρεωτικά 

υποκειµένου των δεδοµένων 

οποίο αφορά το αίτηµα 

πρόσβασης 
διόρθωσης 
διαγραφής («δικαίωµα στη λήθη») 
περιορισµού της επεξεργασίας 

φορητότητα των δεδοµένων 
εναντίωσης 
ανάκλησης της συγκατάθεσης 

ταχυδροµική είτε την ηλεκτρονική σας δ/νση (e-mail), προκειµένου να λάβετε έγγραφη
τηλέφωνο επικοινωνίας είτε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου σας. Η Εταιρεία

άµεση ενηµέρωσή σας. 

συµπληρώνεται για επικοινωνία µε το υποκείµενο των δεδοµένων σε περίπτωση που κριθεί

 
http://www.nasopoulos.gr
E-mail

την άσκηση 

σχετίζονται µε την άσκηση των 

λάβετε έγγραφη απάντηση. 
Η Εταιρεία θα τα χρησιµοποιήσει 

που κριθεί απαραίτητο. 

http://www.nasopoulos.gr 
mail:  info@nasopoulos.gr  



 
 
 

3. Αντικείµενο αιτήµατος

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

 

Πριν υποβάλετε το αίτηµά σας συµβουλευθείτε
την άσκηση αυτών, ακολουθώντας
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=celex%3A32016R0679

 
Η Εταιρεία θα σας ενηµερώσει άµεσα
την παραλαβή του. Η εν λόγω προθεσµία
απαιτηθεί, λαµβανοµένων υπόψη
Εάν κριθεί απαραίτητο θα χρησιµοποιηθεί

επικοινωνήσουµε µαζί σας για τυχόν
σας ή / και την ταχύτερη ενηµέρωσή
ταυτοποίησή σας, ώστε να διαπιστωθεί
αίτηµα. 
 

 

4. Ενηµέρωση 

Η Φόρµα αίτησης υποκειµένου
ιστορικό που δύναται να προκύψει
ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ
ετών από τη διεκπεραίωση της

 

 
5. ∆ήλωση 

Τα στοιχεία που αναφέρω στο
δικά µου προσωπικά δεδοµένα

Ηµεροµηνία 

 

Ιτέας 20, Αργυρούπολη, ΤΚ 164 52 Αθήνα 
Τηλ.: 210 210 99 56 591  
Τηλεοµοιότυπο: 210 99 56 152 

 

αιτήµατος (Περιγράψτε το αίτηµά σας) 

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

σας συµβουλευθείτε τα σχετικά άρθρα του Κανονισµού (
ακολουθώντας το σύνδεσµο   

content/EL/TXT/?uri=celex%3A32016R0679 

ενηµερώσει άµεσα για την πορεία του αιτήµατός σας και πάντως
λόγω προθεσµία µπορεί να παραταθεί κατά δύο ακόµη
υπόψη της πολυπλοκότητας του αιτήµατος και του αριθµού
θα χρησιµοποιηθεί ο τηλεφωνικός σας αριθµός

για τυχόν διευκρινίσεις / περαιτέρω πληροφορίες σχετικές
ενηµέρωσή σας. Επίσης, θα σας ζητήσουµε τα απαραίτητα
διαπιστωθεί ότι είστε το υποκείµενο των δεδοµένων στα

υποκειµένου δεδοµένων για την άσκηση δικαιώµατος
να προκύψει σε συνέχεια του παρόντος, θα τηρηθεί

ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ της Εταιρείας για χρονικό
διεκπεραίωση της υπόθεσης. 

στο αίτηµά µου είναι αληθή και το αίτηµα αφορά
δεδοµένα. 

Υπογραφή 

 
http://www.nasopoulos.gr
E-mail

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

Κανονισµού (ΕΕ) 2016/679 για 

πάντως εντός µηνός από 
δύο ακόµη µήνες, εφόσον 

αριθµού των αιτηµάτων. 
αριθµός προκειµένου να 

πληροφορίες σχετικές µε το αίτηµά 
απαραίτητα στοιχεία για την 

δεδοµένων στα οποία αφορά το 

δικαιώµατος καθώς και το 
θα τηρηθεί στο αρχείο 
για χρονικό διάστηµα 5 

αφορά αποκλειστικά σε 

http://www.nasopoulos.gr 
mail:  info@nasopoulos.gr  


