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ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ  

ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ  ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 
 

 

 

 

 Κατέχετε το δικαίωμα να ζητήσετε να διαγράψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα τα οποία 

έχουμε συλλέξει σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ). 

Θα προσπαθήσουμε να ανταποκριθούμε άμεσα στο αίτημα σας και σε κάθε περίπτωση 

εντός ενός μηνός από: 

• Την παραλαβή του έντυπου διαγραφής δεδομένων ή 

• Την παραλαβή περαιτέρω πληροφοριών που ενδεχομένως σας ζητηθούν έτσι ώστε να 

μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στο αίτημα σας. 

Οι πληροφορίες που παρέχετε με αυτό το έντυπο θα χρησιμοποιηθούν μόνο για σκοπούς 

εντοπισμού των προσωπικών δεδομένων τα οποία ζητάτε τη διαγραφή τους. Δεν είστε 

υπόχρεος να συμπληρώσετε αυτό το έντυπο για να υποβάλετε το αίτημα διαγραφής, ωστόσο 

συμπληρώνοντας το μας βοηθάτε να ανταποκριθούμε το ταχύτερο δυνατό στο αίτημα 

διαγραφής των δεδομένων σας. 

 

ΜΕΡΟΣ 1: Λεπτομέρειες προσώπου που ζητά διαγραφή δεδομένων 

Ονοματεπώνυμο:……………………………………………………………………………………… 

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:………………………………………………………………………. 

Διεύθυνση:…………………………………………………………………………………………...... 

Αριθμός Τηλεφώνου:…………………………………………………………………………………. 

Ηλεκτρονική Διεύθυνση:…………………………………………………………………………….. 

 

 

ΜΕΡΟΣ 2: Είστε το υποκείμενο δεδομένων; 

Παρακαλώ επιλέξτε το κατάλληλο κουτί και διαβάστε τις οδηγίες που το ακολουθούν. 

 ΝΑΙ: Είμαι το υποκείμενο των δεδομένων. Εσωκλείω απόδειξη της ταυτότητας μου 

(Δες πιο κάτω). (Παρακαλώ πηγαίνετε στο Μέρος 4) 

 

 ΟΧΙ: Ενεργώ εκ μέρους του υποκειμένου δεδομένων. Εσωκλείω την γραπτή 

εξουσιοδότηση του υποκειμένου δεδομένων και απόδειξη της ταυτότητας του 

υποκειμένου και δική μου (Δες πιο κάτω). (Παρακαλώ πηγαίνετε στο Μέρος 3). 
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Για να διασφαλίσουμε ότι διαγράφουμε τα δεδομένα του σωστού προσώπου σας ζητούμε να 

μας προμηθέψετε με αποδεικτικό ταυτότητας και τη διεύθυνση σας. Παρακαλώ 

προμηθεύσετε μας με φωτοαντίγραφο ή σκαναρισμένο έγγραφο (μην αποστείλετε 

πρωτότυπα) ενός εκ των πιο κάτω: 

 

1. Αποδεικτικό Ταυτότητας 

Διαβατήριο, Άδεια Οδηγού, Εθνικό Δελτίο Ταυτότητας, Πιστοποιητικό Γέννησης 

 

2. Αποδεικτικό Διεύθυνσης 

Λογαριασμός Κοινής Ωφελείας, Αντίγραφο Κατάστασης Τραπεζικού Λογαριασμού 

(όχι πέραν των 3 μηνών) 

Εάν δεν ικανοποιηθούμε για την ταυτότητα σας διατηρούμε το δικαίωμα να αρνηθούμε το 

αίτημα σας. 

 

ΜΕΡΟΣ 3: Στοιχεία Υποκειμένου Δεδομένων (Εάν διαφέρει με το Μέρος 1) 

Ονοματεπώνυμο:………………………………………………………………………………………… 

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:…………………………………………………………………………. 

Διεύθυνση:………………………………………………………………………………………………… 

Τηλέφωνο:…………………………………………………………………………………………………. 

Ηλεκτρονική Διεύθυνση:……………………………………………………………………………….. 

 

ΜΕΡΟΣ 4: Λόγος Υποβολής Αιτήματος Διαγραφής 

Δεδομένου του ευαίσθητου χαρακτήρα της διαγραφής δεδομένων, το Άρθρο 17(1) του ΓΚΠΔ 

απαιτεί την πλήρωση συγκεκριμένων προϋποθέσεων πριν την εξέταση τέτοιου αιτήματος. 

Παρακαλώ αναφέρετε τους λόγους για τους οποίους επιθυμείτε τη διαγραφή των δεδομένων 

σας και παρακαλώ επισυνάψτε οποιοδήποτε έγγραφο που μπορεί να αιτιολογεί το αίτημα 

σας. 

Παρακαλώ επιλέξτε το κατάλληλο κουτί: 

 Αισθάνεστε ότι τα προσωπικά σας δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα για τους 

σκοπούς που είχαν αρχικά συλλεγεί. 

  Ανακαλείτε τη συγκατάθεσή σας επί της οποίας βασίζεται η επεξεργασία και 

θεωρείτε ότι δεν υπάρχει άλλη νόμιμη βάση για την επεξεργασία. 

 Ενεργοποιείται το δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των προσωπικών 

δεδομένων σας στη βάση του άρθρου 21 του ΓΚΠΔ. 

 Θεωρείτε ότι τα προσωπικά σας δεδομένα υποβλήθηκαν σε επεξεργασία παράνομα. 

 Θεωρείτε ότι κατέχουμε νομική υποχρέωση με βάση το δίκαιο της Ε.Ε. ή το εθνικό 

δίκαιο να διαγράψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα. 
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ΜΕΡΟΣ 5: Δεδομένα τα οποία επιθυμείτε τη διαγραφή τους 

Παρακαλώ περιγράψετε τις πληροφορίες που θέλετε να διαγραφούν. Παρακαλώ 

αναφέρετε σχετικές λεπτομέρειες που θα μας βοηθήσουν να εντοπίσουμε τις 

πληροφορίες. Η επικόλληση συνδέσμου URL για κάθε πληροφορία που επιθυμείτε 

να διαγραφεί θα είναι βοηθητική. 

 

  

 

 

Επίσης, επεξηγήστε, εάν δεν είναι εντελώς ξεκάθαρο, γιατί η συγκεκριμένη πληροφορία 

σας αφορά ή αφορά το πρόσωπο το οποίο εκπροσωπείτε με αυτή την αίτηση. 

 

 

 

 
 
Παρακαλώ σημειώστε ότι ως αυτό προνοείται στο άρθρο 17(3) του ΓΚΔΠ το δικαίωμα 
διαγραφής σας δεν είναι απόλυτο καθότι αυτό περιορίζεται ρητά από τον ΓΚΠΔ όταν η 
επεξεργασία είναι απαραίτητη: 

• για την άσκηση του δικαιώματος ελευθερίας της έκφρασης και του δικαιώματος στην 
ενημέρωση, 

• για την τήρηση νομικής υποχρέωσης που επιβάλλει την επεξεργασία βάσει του 
δικαίου της Ένωσης ή του δικαίου κράτους μέλους στο οποίο υπάγεται ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας ή για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο 
συμφέρον ή κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας που έχει ανατεθεί στον υπεύθυνο 
της επεξεργασίας, 

• για λόγους δημόσιου συμφέροντος στον τομέα της δημόσιας υγείας σύμφωνα με το 
άρθρο 9 παράγραφος 2 στοιχεία η) και θ), καθώς και το άρθρο 9 παράγραφος 3, 

• για σκοπούς αρχειοθέτησης προς το δημόσιο συμφέρον, για σκοπούς επιστημονικής 
ή ιστορικής έρευνας ή για στατιστικούς σκοπούς σύμφωνα με το άρθρο 89 
παράγραφος 1, εφόσον το δικαίωμα που αναφέρεται στην παράγραφο 1 είναι 
πιθανόν να καταστήσει αδύνατη ή να εμποδίσει σε μεγάλο βαθμό την επίτευξη 
σκοπών της εν λόγω επεξεργασίας 

• για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων. 
 
Σε μια τέτοια περίπτωση θα ενημερωθείτε εγκαίρως και θα σας δώσουμε πλήρη αιτιολόγηση 
της απόφασης για την μη διαγραφή τον προσωπικών σας δεδομένων.  
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Επιπλέον, διατηρούμε το δικαίωμα στη βάση του άρθρου 12(5) του ΓΚΠΔ, εάν κριθεί ότι το 
αίτημα σας είναι προδήλως αβάσιμο ή υπερβολικό,  να σας επιβάλουμε την καταβολή 
εύλογου τέλους ή να αρνηθούμε το αίτημα σας. 
 
Παρακαλώ σημειώστε ότι οποιαδήποτε προσπάθεια παραπλάνησης μας μπορεί να 
οδηγήσει στη δίωξη σας. 
 
ΜΕΡΟΣ 6: Διακήρυξη 
 
 
Ο υπογεγραμμένος ………………………………………………………….βεβαιώνω ότι έχω 
διαβάσει και κατανοήσει τους όρους του παρόντος εντύπου και πιστοποιώ ότι οι 
πληροφορίες που έχω δώσει είναι αληθείς. Κατανοώ ότι είναι απαραίτητο για τη ΡΑΕΚ να 
επιβεβαιώσει την ταυτότητα μου/την ταυτότητα του υποκειμένου δεδομένων και 
ενδεχομένως να πρέπει να παραδώσω περισσότερες λεπτομέρειες για να εντοπιστούν τα 

σωστά προσωπικά δεδομένα, τη διαγραφή των οποίων αιτούμαι δια της παρούσας αίτησης 
 
 
Υπογραφή:………………………………………… Ημερομηνία:………………………………..  
 
 
Συνοδευτικά Έγγραφα Αίτησης: 
 

• Αποδεικτικό Ταυτότητας (δες Μέρος 2) 

• Αποδεικτικό της ταυτότητας του υποκειμένου δεδομένων 

• Εξουσιοδότηση από το υποκείμενο δεδομένων (εάν εφαρμόζεται) 

• Αιτιολογία διαγραφής δεδομένων (δες Μέρος 4) 
 
 


