
ΑΙΤΗΣΗ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

 

Προς: ΔΙΑΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α.Ε.                                            Ημερομηνία: ________________ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ: 
 

Ονοματεπώνυμο: 
 
Διεύθυνση: 
 
Στοιχεία επικοινωνίας (σταθερό/κινητό/email): 
 
Σχέση με την Εταιρεία: 
 
Επιπλέον πληροφορίες: 
 

 

 

Με την παρούσα αίτηση επιθυμώ να ασκήσω το δικαίωμά μου για: 

☐ Πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα 

☐ Διόρθωση / συμπλήρωση / επικαιροποίηση των προσωπικών δεδομένων 

☐ Περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων 

☐ Φορητότητα των προσωπικών δεδομένων 

☐ Διαγραφή των προσωπικών δεδομένων 

☐ Εναντίωση στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων 

☐ Ανάκληση συγκατάθεσης για επεξεργασία προσωπικών δεδομένων 

 

Αναλυτική περιγραφή του αιτήματος: 

 

 

Η επικοινωνία μου με τη ΔΙΑΣ και η παραλαβή του αιτήματός μου επιθυμώ να γίνει: 

□ Μέσω email (συμπληρώστε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) 



□ Ταχυδρομικώς (συμπληρώστε την ακριβή διεύθυνση, οδό, αριθμό, τ.κ., περιοχή) 

□ Με άλλον τρόπο (διευκρινίστε) 

 

Δηλώνω υπεύθυνα ότι όλα τα στοιχεία, που αναφέρονται στην αίτηση είναι ακριβή και 

αληθή. 

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 

Η ΔΙΑΣ απαντά στα αιτήματα σας σύμφωνα με την ισχύουσα, σχετική νομοθεσία (ιδιαίτερα τον ΓΚΠΔ) και την 

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων που έχει θεσπίσει. Η Πολιτική Προστασίας Προσωπικών 

Δεδομένων έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας. Σε περίπτωση που για την ανταπόκριση στο αίτημά σας 

απαιτούνται περισσότερες πληροφορίες ή έγγραφα, η ΔΙΑΣ ενδέχεται να σας ζητήσει να παράσχετε όσα είναι 

απαραίτητα. Οι αιτήσεις τηρούνται για 12 μήνες από την παραλαβή τους. Τα προσωπικά δεδομένα που παρέχετε 

μέσω της παρούσας αίτησης επεξεργάζονται από τη ΔΙΑΣ προς τον σκοπό της ικανοποίησης του αιτήματος σας και 

για άλλους νόμιμους σκοπούς, όπως αναφέρονται στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και στο 

νόμο. Διατηρείτε τα δικαιώματα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού, αντίταξης στην επεξεργασία 

και υποβολής καταγγελίας στην ΑΠΔΠΧ και σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα της αίτησης. Για περισσότερες 

πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να απευθυνθείτε στον 

Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της Εταιρείας (DPO: dpo@dias.com.gr, 210 6171713, Αλαμάνας 2, Μαρούσι, 

15125). 

 

Ο/Η Αιτών/-ούσα 

(Υπογραφή) 


