
 
 

 
 ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ, ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ, ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ, ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΦΟΡΗΤΟΤΗΤΑΣ, ΑΝΤΙΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

 Σύμφωνα με το Νομικό Πλαίσιο για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων 

έχετε το δικαίωμα να γνωρίζετε ποια από τα προσωπικά σας δεδομένα  

επεξεργαζόμαστε, να ζητήσετε διόρθωση, διαγραφή, περιορισμό της επεξεργασίας 

και να εναντιωθείτε σε αυτοματοποιημένη επεξεργασία των δεδομένων σας. 

Μπορείτε να ασκήσετε αυτά τα δικαιώματα με γραπτό αίτημα σε οποιαδήποτε 

μορφή, ή να χρησιμοποιήσετε την ακόλουθη φόρμα. Θα χρειαστεί να μας παρέχετε 

απόδειξη της ταυτότητάς σας, προκειμένου να μπορέσουμε να επεξεργαστούμε 

προσωπικά σας δεδομένα. Η απόδειξη της ταυτότητάς σας θα πρέπει να περιλαμβάνει 

αντίγραφο από ένα έγγραφο αναγνώρισης, π.χ. προσωπική ταυτότητα, διαβατήριο, 

άδεια διαμονής και ένα έγγραφο που πιστοποιεί την διεύθυνσή σας, π.χ. πρόσφατο 

λογαριασμό κοινής ωφέλειας.  

Θα καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια να επεξεργαστούμε την αίτησή σας για 
πρόσβαση στα δεδομένα όσο το δυνατόν γρηγορότερα εντός 30 ημερολογιακών 
ημερών. Αν, όμως, το Αίτημα σας είναι πολύπλοκο ή υπάρχει μεγάλος αριθμός 
Αιτημάτων σας θα σας ενημερώσουμε εντός του μήνα αν χρειαστεί να λάβουμε 
παράταση εντός της οποίας θα σας απαντήσουμε. Αν τα Αιτήματα σας είναι 
προδήλως αβάσιμα ή υπερβολικά ιδίως λόγω του επαναλαμβανόμενου χαρακτήρα 
τους, η Εταιρία μπορεί να επιβάλει την καταβολή εύλογου τέλους, λαμβάνοντας 
υπόψη τα διοικητικά έξοδα για την παροχή της ενημέρωσης ή την εκτέλεση της 
ζητούμενης ενέργειας ή να αρνηθεί να δώσει συνέχεια στο Αίτημα.  
Αν έχετε ερωτήσεις καθώς η αίτησή σας εκκρεμεί, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε 
μαζί μας στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: dpo@interlife.gr   

 

 
Αν χρησιμοποιήσετε το ταχυδρομείο, παρακαλώ χρησιμοποιήσατε την ακόλουθη 
διεύθυνση:  
 
14ο Χλμ. Ε. Ο. Θεσσαλονίκης - Πολυγύρου 57001 Θέρμη - Θεσσαλονίκη  
 
1. Πλήρες όνομα υποκειμένου δεδομένων  

 

 

 
 
2. Ημερομηνία Γέννησης  
 
 
 
3. Διεύθυνση  
 
 
 
 
 
4. Τηλέφωνο  

 

 

 



 
 

Τηλέφωνο οικίας:  Κινητό τηλέφωνο:  
 
 
 
 
 5. Τι αφορά αυτή η αίτηση:  
 

Πρόσβαση  

Διόρθωση  

Διαγραφή  

Περιορισμό 
Επεξεργασίας 

 

Φορητότητα  

Αντίταξη   στην 
Επεξεργασία 

 

 
 

6. Λεπτομέρειες δεδομένων:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. Για να μας βοηθήσετε να εντοπίσουμε την πληροφορία που αιτείστε, 
παρακαλώ γνωρίστε μας τα δεδομένα που αναφέρεται η αίτησή σας με όσο το 
δυνατόν μεγαλύτερη λεπτομέρεια. Αν δεν λάβουμε επαρκείς πληροφορίες για 
να εντοπίσουμε τα δεδομένα που αφορά η παρούσα αίτηση, ενδέχεται να μην 
μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στην αίτησή σας.  
 

 

 

 

 

8. Επιβεβαιώνω ότι είμαι το Υποκείμενο Δεδομένων  
Υπογραφή: 
_______________________________________________________________  
Ονοματεπώνυμο: 
______________________________________________________________ 
Ημερομηνία: 
____________________________________________________________________  
Εσωκλείω/επισυνάπτω αντίγραφο του δελτίου ταυτότητας και αποδεικτικά στοιχεία της 
διεύθυνσής μου.  
 

 

 

  


