
 

ΠΡΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: 
«ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΧΑΡΤΟΥ Δ. & Σ. ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (δ.τ. «Δ. 
& Σ. ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.») - Κορωπί Αττικής, Αντωνίου Κιούση 56, Θέση Πράρι, ΤΚ 19400 
Τηλ. επικοινωνίας: 2106020586-8 E-mail: info@anastopoulos-sa.gr Fax:2106626667 
 

ΕΝΤΥΠΟ - ΑΙΤΗΣΗ 
Αποκλειστικά για άσκηση δικαιώματος υποκειμένου των δεδομένων(άρθρα 12-22 του ΓΚΠΔ) 

 

Συμπληρώστε με κεφαλαία γράμματα. Τα πεδία με (*) είναι υποχρεωτικά. 

 
 

1. Στοιχεία Αιτούντος 

Ονοματεπώνυμο/επωνυμία*: 

Δ
ιε

ύ
θ

υ
ν
σ

η
*1

 Οδός:  Αριθμός:  

T.K.:  Πόλη:  

Χώρα:  

e-mail:  

Τηλέφωνο/α επικοινωνίας2: Fax:  

 
2.  Στοιχεία Εκπροσώπου του Αιτούντος3

 

Ονοματεπώνυμο/επωνυμία:  

Δ
ιε

ύ
θ

υ
ν
σ

η
 Οδός:  Αριθμός:  

T.K.:  Πόλη:  

Χώρα:  

e-mail:  

Τηλέφωνο/α επικοινωνίας:  Fax:  

 
3. Ποια η σχέση σας μαζί μας4; 

 

 
4. Αιτούμενο δικαίωμα (Επιλέξτε το προσβαλλόμενο δικαίωμα που αφορά την περίπτωσή σας)  

☐ 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 

                                                           
1 Συμπληρώστε υποχρεωτικά είτε την ταχυδρομική είτε την ηλεκτρονική σας δ/νση (e-mail). 
2 Το τηλέφωνο επικοινωνίας συμπληρώνεται για επικοινωνία με τον καταγγέλλοντα σε περίπτωση που κριθεί απαραίτητο. 
3Συμπληρώνεται μόνον όπου εφαρμόζεται, π.χ. όταν θιγόμενος είναι ανήλικο τέκνο σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού 
Κώδικα, όταν η εκπροσώπησή σας έχει ανατεθεί σε πληρεξούσιο Δικηγόρο ή άλλο τρίτο πρόσωπο. 
4Π.χ. εργαζόμενος, πελάτης, κ.λπ. 



 

 
 
5. Άσκηση δικαιώματος (Αναφέρατε με ποιο τρόπο  ασκείτε το συγκεκριμένο δικαίωμα) 

Τρόπος άσκησης δικαιώματος5 

 

 
 
6. Αντικείμενο αίτησης (Περιγράψτε συνοπτικά το δικαίωμα που επιθυμείτε να ικανοποιήσετε) 

 

 
 

7. Ενημέρωση 

7.1. Μπορείτε να υποβάλετε το παρόν έντυπο με τους εξής τρόπους: 

• Ηλεκτρονικά με αποστολή στο email: ……………………. 

• Με ταχυδρομική αποστολή στα γραφεία της Εταιρείας: ………………………..  

• Με αυτοπρόσωπη υποβολή στα γραφεία της Εταιρείας - Ώρες κοινού: 09:00 – 13:00 
• Με φαξ στο νούμερο: ………………….……… 

7.2. Σε περίπτωση που κρίνετε ότι δεν ικανοποιήσαμε επαρκώς το αίτημά σας, έχετε το δικαίωμα 
υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Κηφισίας 1-3, 
Τ.Κ. 115 23 – Αθήνα, Τηλ. κέντρο: +30-210 6475600, Fax: +30-210 6475628- “www.dpa.gr”). 

 
Σημείωση: Για την ικανοποίηση της αίτησης, είναι κατανοητό ότι η Εταιρεία ενδέχεται να ζητήσει 
περισσότερες διευκρινήσεις ή στοιχεία ταυτοποίησης (όπως δελτίο ταυτότητας κλπ) ώστε να μπορέσει να 
βεβαιωθεί για την ταυτότητα του αιτούντος και για τα τηρούμενα προσωπικά του στοιχεία. 
 

Ημερομηνία  Υπογραφή 

  
 

 

                                                           
5 Π.χ. με έγγραφη αίτηση ή με ηλεκτρονικά μέσα, όπως με αποστολή e-mail. 

http://www.dpa.gr/
http://www.dpa.gr/

