
ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΕΝΑΝΤΙΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Εφαρμογή Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 679/2016 (ΓΚΠΔ)
Φυσικό Πρόσωπο / Υποκείμενο Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, που επιθυμεί να κάνει
χρήση των δικαιωμάτων του όπως ορίζονται στο άρθρο 21 του ΓΚΠΔ για εναντίωση στην 
επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων που διατηρεί και επεξεργάζεται η ΛΑΖΑΡΟΣ 
ΜΟΥΓΙΑΣ - "CITY CONSULTING" ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας, μπορεί να υποβάλλει 
εγγράφως, υπογεγραμμένη την παρούσα αίτηση, αφού συμπληρώσει τα παρακάτω πεδία, 
στην ΛΑΖΑΡΟΣ ΜΟΥΓΙΑΣ - "CITY CONSULTING" φροντίζοντας η υποβολή να γίνει με τρόπο 
που δεν θέτει σε κίνδυνο την εμπιστευτικότητα των προσωπικών του δεδομένων.

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ

ΕΝΑΝΤΙΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΩΤΕΡΩ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

1.   Το υποκείμενο των δεδομένων δικαιούται να αντιτάσσεται, ανά πάσα στιγμή και για λόγους που
σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή του, στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που
το  αφορούν,  η  οποία  βασίζεται  στο  άρθρο  6  παράγραφος  1  στοιχείο  ε)  ή  στ)  του  ΓΚΠΔ,
περιλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ βάσει των εν λόγω διατάξεων. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας
δεν υποβάλλει πλέον τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε επεξεργασία,  εκτός εάν ο υπεύθυνος
επεξεργασίας καταδείξει επιτακτικούς και νόμιμους λόγους για την επεξεργασία οι οποίοι υπερισχύουν
των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών του υποκειμένου των δεδομένων ή για τη
θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων.
2.    Εάν  δεδομένα  προσωπικού  χαρακτήρα  υποβάλλονται  σε  επεξεργασία  για  σκοπούς  απευθείας
εμπορικής προώθησης, το υποκείμενο των δεδομένων δικαιούται να αντιταχθεί ανά πάσα στιγμή στην
επεξεργασία  των  δεδομένων  προσωπικού  χαρακτήρα  που  το  αφορούν  για  την  εν  λόγω  εμπορική
προώθηση, περιλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, εάν σχετίζεται με αυτήν την απευθείας εμπορική
προώθηση.
3.    Όταν  τα  υποκείμενα  των  δεδομένων  αντιτίθενται  στην  επεξεργασία  για  σκοπούς  απευθείας
εμπορικής προώθησης, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν υποβάλλονται πλέον σε επεξεργασία
για τους σκοπούς αυτούς.
4.   Το αργότερο κατά την πρώτη επικοινωνία με το υποκείμενο των δεδομένων, το δικαίωμα που
αναφέρεται  στις  παραγράφους  1  και  2  επισημαίνεται  ρητώς  στο  υποκείμενο  των  δεδομένων  και
περιγράφεται με σαφήνεια και χωριστά από οποιαδήποτε άλλη πληροφορία.
5.   Στο πλαίσιο της χρήσης υπηρεσιών της κοινωνίας των πληροφοριών και με την επιφύλαξη της
οδηγίας 2002/58/ΕΚ, το υποκείμενο των δεδομένων μπορεί να ασκεί το δικαίωμά του να αντιταχθεί με
αυτοματοποιημένα μέσα τα οποία χρησιμοποιούν τεχνικές προδιαγραφές.
6.    Όταν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα υφίστανται  επεξεργασία  για  σκοπούς επιστημονικής  ή
ιστορικής έρευνας ή για στατιστικούς σκοπούς κατά το άρθρο 89 παράγραφος 1, το υποκείμενο των
δεδομένων δικαιούται να αντιταχθεί, για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή του, στην
επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν, εκτός εάν η επεξεργασία είναι
απαραίτητη για την εκτέλεση καθήκοντος που ασκείται για λόγους δημόσιου συμφέροντος.

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ


