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ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ 
ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ 
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 
 
1. Στοιχεία αιτούντος
Αίτημα μπορεί να υποβάλει μόνο το φυσικό πρόσωπο, το οποίο αφορούν τα δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα.  
Συμπληρώστε υποχρεωτικά είτε την ταχυδρομική είτε την ηλεκτρονική σας δ/νση (e
mail), σε περίπτωση που επιθυμείτε έγγραφη απάντηση. 
 
 
 

Ονοματεπώνυμο *: 
Πελάτης*: 
Άλλη ιδιότητα*: 
Διεύθυνση*1 

Οδός:                                                              
T.K.:                                   
Χώρα: 
e-mail*: 
ΑΦΜ*: 
Τηλέφωνο/α επικοινωνίας: 
Fax: 
Επισυναπτόμενα έγγραφα: 1) Αντίγραφο δελτίου ταυτότητας 2) Άλλο αποδεικτικό 

 
 
 
2. Στοιχεία εκπροσώπου
Ονοματεπώνυμο *: 
Πελάτης*: 
Άλλη ιδιότητα*: 
Διεύθυνση* 

Οδός:                                                               
T.K.:                                     
Χώρα: 
e-mail*: 
ΑΦΜ*: 
Τηλέφωνο/α επικοινωνίας
Fax: 
Επισυναπτόμενα έγγραφα: 1) Αντίγραφο δελτίου ταυτότητας 2) Άλλο αποδεικτικό στοιχείο ταυτοπροσωπίας

 
 
 
 
 

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ  
ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ 

1. Στοιχεία αιτούντος 
Αίτημα μπορεί να υποβάλει μόνο το φυσικό πρόσωπο, το οποίο αφορούν τα δεδομένα 

 
Συμπληρώστε υποχρεωτικά είτε την ταχυδρομική είτε την ηλεκτρονική σας δ/νση (e
mail), σε περίπτωση που επιθυμείτε έγγραφη απάντηση.  

Τα στοιχεία με την  ένδειξη (*) είναι υποχρεωτική.

                                                             Αριθμός:
                                  Πόλη: 

Τηλέφωνο/α επικοινωνίας:  

Επισυναπτόμενα έγγραφα: 1) Αντίγραφο δελτίου ταυτότητας 2) Άλλο αποδεικτικό στοιχείο ταυτοπροσωπίας

Στοιχεία εκπροσώπου 

                                                              Αριθμός:
                                    Πόλη: 

Τηλέφωνο/α επικοινωνίας*:  

Επισυναπτόμενα έγγραφα: 1) Αντίγραφο δελτίου ταυτότητας 2) Άλλο αποδεικτικό στοιχείο ταυτοπροσωπίας

Αίτημα μπορεί να υποβάλει μόνο το φυσικό πρόσωπο, το οποίο αφορούν τα δεδομένα 

Συμπληρώστε υποχρεωτικά είτε την ταχυδρομική είτε την ηλεκτρονική σας δ/νση (e-

Τα στοιχεία με την  ένδειξη (*) είναι υποχρεωτική. 

Αριθμός: 

στοιχείο ταυτοπροσωπίας 

Αριθμός: 

Επισυναπτόμενα έγγραφα: 1) Αντίγραφο δελτίου ταυτότητας 2) Άλλο αποδεικτικό στοιχείο ταυτοπροσωπίας 
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3. Αίτημα άσκησης δικαιωμάτων
 
Ο αιτών υποχρεωτικά συμπληρώνει το δικαίωμα το οποίο επιθυμεί να ασκήσει.

☐ Δικαίωμα πρόσβασης
☐ Δικαίωμα διόρθωσης
☐ Δικαίωμα διαγραφής («δικαίωμα στη λήθη»)
☐ Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας
☐ Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων
☐ Δικαίωμα εναντίωσης
☐ Δικαίωμα εναντίωσης στην αυτοματοποιημένη ατομική λήψη 
αποφάσεως και κατάρτιση
☐ Δικαίωμα __________της ειδικότερης νομοθεσίας για την προστασία δεδομένων στις 
ηλεκτρονικές επικοινωνίες 
 

 
4. Περιγραφή αιτήματος 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Όροι συμπλήρωσης εντύπου
1. Παρακαλούμε συμπληρώστε όλα τα 
2. Μπορείτε να υποβάλετε το έντυπο αιτήματος παροχής πληροφοριών:

 Ηλεκτρονικά με αποστολή στο email 
 Με ταχυδρομική αποστολή στα γραφεία της 

Ιασωνίδου 1, 167 77 
 Αυτοπροσώπως στα γραφεία της

αίτημα σας λαμβάνοντας αριθμό πρωτοκόλλου 
3. Τα ως άνω δεδομένα σας κατά την υποβολή 
για την ικανοποίηση του αιτήματός σας.
απάντησης της αρμόδιας Υπηρεσίας.
 

3. Αίτημα άσκησης δικαιωμάτων 

Ο αιτών υποχρεωτικά συμπληρώνει το δικαίωμα το οποίο επιθυμεί να ασκήσει.
 

Δικαίωμα πρόσβασης 
Δικαίωμα διόρθωσης 
Δικαίωμα διαγραφής («δικαίωμα στη λήθη») 
Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας 
Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων 
Δικαίωμα εναντίωσης 
Δικαίωμα εναντίωσης στην αυτοματοποιημένη ατομική λήψη 

αποφάσεως και κατάρτιση προφίλ 
__________της ειδικότερης νομοθεσίας για την προστασία δεδομένων στις 

 

4. Περιγραφή αιτήματος  

5. Όροι συμπλήρωσης εντύπου 
1. Παρακαλούμε συμπληρώστε όλα τα παραπάνω πεδία. 
2. Μπορείτε να υποβάλετε το έντυπο αιτήματος παροχής πληροφοριών: 

Ηλεκτρονικά με αποστολή στο email dpo@mediterrania.gr  
Με ταχυδρομική αποστολή στα γραφεία της Mediterrania στη διεύθυνση 
Ιασωνίδου 1, 167 77 – Ελληνικό. 
Αυτοπροσώπως στα γραφεία της Mediterrania, όπου θα διαβιβασθεί το 

λαμβάνοντας αριθμό πρωτοκόλλου στον Υπεύθυνο Προστασίας δεδομένων
Τα ως άνω δεδομένα σας κατά την υποβολή του εντύπου θα χρησιμοποιηθούν

για την ικανοποίηση του αιτήματός σας. 
απάντησης της αρμόδιας Υπηρεσίας. 

Ο αιτών υποχρεωτικά συμπληρώνει το δικαίωμα το οποίο επιθυμεί να ασκήσει. 

Δικαίωμα εναντίωσης στην αυτοματοποιημένη ατομική λήψη 

__________της ειδικότερης νομοθεσίας για την προστασία δεδομένων στις 

στη διεύθυνση Λεωφ. 

 
εδομένων. 

του εντύπου θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά 
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Δηλώνω υπεύθυνα ότι τα στοιχεία μου είναι ακριβή και αληθή και συναινώ 
στην  επεξεργασία αυτών από την 
επεξεργασίας. 

Υπογραφή

Δηλώνω υπεύθυνα ότι τα στοιχεία μου είναι ακριβή και αληθή και συναινώ 
επεξεργασία αυτών από την Mediterrania για τον συγκεκριμένο σκοπό 

Τόπος, _________________ 
Ημερομηνία, _________________ 

 
 

Υπογραφή________________________________ 

 

Δηλώνω υπεύθυνα ότι τα στοιχεία μου είναι ακριβή και αληθή και συναινώ 
για τον συγκεκριμένο σκοπό 


