
 

Έντυπο δικαιωμάτων Υποκειμένων των δεδομένων 
. 

Θα πρέπει να σας ενημερώσουμε ότι σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων 

Προσωπικού Χαρακτήρα [ΕΕ] 2016/679 αποτελείτε Υποκείμενο Δεδομένων και έχετε τα ακόλουθα 

δικαιώματα: 

 Δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα σας 

Δικαιούστε να αποκτήσετε πρόσβαση στα δεδομένα που επεξεργαζόμαστε, αλλά και να σας παρασχεθούν 

πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο επεξεργασίας των δεδομένων σας από το Δημοτικό παιδικό σταθμό Σπετσών. 

 Δικαίωμα διόρθωσης των δεδομένων σας σε περίπτωση ανακρίβειας 

Δικαιούστε να προβείτε σε διόρθωση ή συμπλήρωση των προσωπικών σας δεδομένων, σε περίπτωση που αυτά είναι 

ανακριβή ή ελλιπή. 

 Δικαίωμα διαγραφής των δεδομένων σας σε συγκεκριμένες περιπτώσεις 

Δικαιούστε να ζητήσετε την διαγραφή ορισμένων ή όλων των προσωπικών σας δεδομένων σε συγκεκριμένες 

περιπτώσεις, εάν δεν υπάρχει νόμιμος λόγος συνέχισης επεξεργασίας τους. 

 Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των δεδομένων σας 

Μπορείτε να αιτηθείτε να περιοριστεί η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Στην περίπτωση αυτή, θα 

έχουμε το δικαίωμα να αποθηκεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, αλλά όχι να τα επεξεργαζόμαστε περαιτέρω.  

 Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των δεδομένων σας 

Μπορείτε να αντιταχθείτε στην περαιτέρω επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για σκοπούς απευθείας 

εμπορικής προώθησης, καθώς και για σκοπούς επιστημονικής ή ιστορικής έρευνας, αλλά και για στατιστικούς 

σκοπούς για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάσταση σας . 

 Δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων σας 

Δικαιούστε να αποκτήσετε και να επαναχρησιμοποιήσετε τα προσωπικά σας δεδομένα που έχετε παράσχει 

στονπαιδικό σταθμόγια δικούς σας σκοπούς. Δικαιούστε να λαμβάνετε ένα ηλεκτρονικό αντίγραφο των προσωπικών 

σας δεδομένων και να τα μεταφέρετε εύκολα και με ασφαλή τρόπο σε τρίτους, χωρίς να παρεμποδίζεται η 

χρηστικότητα τους. 

 Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας 

Ενώπιον της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σε περίπτωση ατυχούς συμβάντος 

παραβίασης των δεδομένων σας. 

 

Σας ενημερώνουμε ότι μπορείτε να ασκήσετε τα ως άνω δικαιώματασας συμπληρώνοντας και 

καταθέτονταςτην κάτωθι αίτηση στηγραμματεία τουπαιδικού σταθμού : 

 

 

 

 



 

ΑΙΤΗΣΗ 
 

 

Ο/Η κάτωθι υπογράφων/- ουσα ……………………………………………………………………………………………. 

του……………………………,κάτοικος………………………..οδός……………………………………………………………………………

κάτοχος του υπ’ αρ. ΔΑΤ/ΑΤ ………………………… , δια της παρούσας αιτούμαι:  

 

 

 

⃣   Αίτημα Διόρθωσης Δεδομένων 

Σύμφωνα με το άρθρο 16 του Γενικού Κανονισμού (ΕΕ 2016/679) για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων, 
αιτούμαι, όπως προβείτε σε διόρθωση των ανακριβών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τηρείτε και 
ειδικότερα……………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………….. 

 

⃣   Αίτημα Διαγραφής Δεδομένων 

Σύμφωνα με το άρθρο 16 του Γενικού Κανονισμού (ΕΕ 2016/679) για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων, 
επιθυμώ να προβείτε στη διαγραφή των ακόλουθων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που 
τηρείτε…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Αναγνωρίζω δε ρητώς ότι το παρόν αίτημα μου θα ικανοποιηθεί μετά την πάροδο της νόμιμης υποχρεωτικής 
διάρκειας διατήρησης των αρχείων.   

 

⃣   Αίτημα Περιορισμού Επεξεργασίας Δεδομένων 

Σύμφωνα με το άρθρο 18 του Γενικού Κανονισμού (ΕΕ 2016/679) για την Προστασία Προσωπικών 
Δεδομένων, αιτούμαι όπως προβείτε στον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων μου για τον ακόλουθο 
λόγο:  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

⃣   Αίτημα Εναντίωσης στην Επεξεργασία Δεδομένων 

Σύμφωνα με το άρθρο 21 του Γενικού Κανονισμού (ΕΕ 2016/679) για την Προστασία Προσωπικών 
Δεδομένων, δεν επιθυμώ την περαιτέρω επεξεργασία των προσωπικώνμου δεδομένων για 
σκοπούς………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

⃣   Αίτημα Φορητότητας Δεδομένων 

Σύμφωνα με το άρθρο 20 του Γενικού Κανονισμού (ΕΕ 2016/679) για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων, 
επιθυμώ να:  
 Μου παράσχετε το σύνολο των προσωπικών μου δεδομένων που τηρείτε στο αρχείο σας 
σε  δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο και/ή   



 
 Μεταβιβάσετε το σύνολο των προσωπικών μου δεδομένων που τηρείτε στο αρχείο σας στο 
………………………………………………………………………………………., σε περίπτωση που είναι τεχνικά εφικτό.  
 
  

Τόπος/ Ημερομηνία………………………………………….…………………. 

Ονοματεπώνυμο …………………………………..………………………… 

Υπογραφή ………………………………..…………………………… 


