
Έντυπο Άσκησης των Δικαιωμάτων των Υποκειμένων 

(Παρέχεται από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας (Ε.Α.Δ.) στο Υποκείμενο των Δεδομένων, 

συμπληρώνεται από το Υποκείμενο των Δεδομένων και αποστέλλεται στην Ε.Α.Δ.) 

 

Αίτηση Άσκησης των Δικαιωμάτων του Υποκειμένων των Δεδομένων 

Αριθμός Πρωτοκόλλου*: ___________ 

Ημερομηνία Παραλαβής*:___________ 

*Συμπληρώνονται από την Ε.Α.Δ. 

Προς την Εθνική Αρχή Διαφάνειας 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ: 

Όνομα: Επώνυμο: ΑΔΤ: 

Πατρώνυμο: Μητρώνυμο: Ημερομηνία Γέννησης: 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 

Οδός: Αριθμός: 

Πόλη: Τ.Κ.: 

Τηλέφωνο: Κινητό: 

E-mail:  

Επιθυμώ να ασκήσω το δικαίωμα1: 

• Της ενημέρωσης 

• Της πρόσβασης (αρ. 15 ΓΚΠΔ) 

• Της διόρθωσης (αρ. 16 ΓΚΠΔ) 

• Της διαγραφής (αρ. 17 ΓΚΠΔ) 

• Της εναντίωσης (αρ. 21 ΓΚΠΔ) 

• Του περιορισμού της επεξεργασίας (αρ. 18,19 ΓΚΠΔ) 

• Της φορητότητας των δεδομένων (αρ. 20 ΓΚΠΔ) 

Αναφορικά με το δικαίωμα της αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων, η Εθνική Αρχή 

Διαφάνειας ενημερώνει / δεσμεύεται πως δεν διενεργεί αυτοματοποιημένη λήψη 

αποφάσεων χρησιμοποιώντας τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που έχει στην κατοχή 

του, ούτε υποστηρίζει κατάρτιση προφίλ χρηστών. 

                                                      
1 Για τη διεκπεραίωση του δικαιώματος της διόρθωσης, της διαγραφής, της εναντίωσης, του περιορισμού της 
επεξεργασίας και της φορητότητας των δεδομένων, το Υποκείμενο των Δεδομένων θα πρέπει να επισυνάψει 
την απαραίτητη συμπληρωματική πληροφορία και τα στοιχεία ταυτοποίησής του 



Σημειώνεται ότι η άσκηση / επίκληση των ανωτέρω δικαιωμάτων σας δεν επιφέρει 

οποιαδήποτε χρέωση. Περαιτέρω, ενημερώνεστε ότι οι οποιεσδήποτε ενέργειες από την 

Εθνική Αρχή Διαφάνειας οφείλουν να διεκπεραιωθούν εντός ενός (1) μήνα από την 

ημερομηνία επίκλησης / άσκησης του εκάστοτε δικαιώματός σας, εκτός εάν οι εργασίες που 

αφορούν την ικανοποίηση του αιτήματος σας χαρακτηρίζονται από ιδιαιτερότητες ή/και 

περιπλοκές βάσει των οποίων η Ε.Α.Δ. διατηρεί το δικαίωμα να επεκτείνει το χρόνο 

ολοκλήρωσης των ενεργειών κατά δύο (2) ακόμη μήνες. Σε τέτοια περίπτωση θα 

ενημερώνεστε εντός ενός (1) μήνα από την υποβολή του αιτήματος σας. Όπου η επίκληση 

του δικαιώματος σας δεν ικανοποιηθεί, διατηρείτε το δικαίωμα να αποταθείτε στον 

Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της Ε.Α.Δ. (dpo@aead.gr). 

Για την άσκηση του εκάστοτε δικαιώματος, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Εθνική Αρχή 

Διαφάνειας, Λένορμαν 195 & Αμφιαράου, Τ.Κ. 104 42 Αθήνα, Τηλ: 213 2129 700, email: 

info@aead.gr  

Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι δεν ικανοποιήσαμε επαρκώς το αίτημά σας και θίγεται κατά 

οποιονδήποτε τρόπο η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να 

υποβάλλετε καταγγελία μέσω ειδικής διαδικτυακής πύλης στην Αρχή Προστασίας 

Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Λ. Κηφισίας 1-3, 115 23, Αθήνα, 210 6475600). 

Αναλυτικές οδηγίες υποβολής καταγγελίας παρέχονται στην ιστοσελίδα της Αρχής.   

 

 

 

Ημερομηνία ___ /___ / ____ 

 

Ο/Η αιτ____ 

 

Υπογραφή 
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