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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 20 του ΓΚΠΔ για την φορητότητα  
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

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣ ΦΟΡΗΤΟΤΗΤΑ (ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΕ ΑΛΛΟΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ)

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗ ΦΟΡΗΤΟΤΗΤΑ 

1.   Το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να λαμβάνει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα
που  το  αφορούν,  και  τα  οποία  έχει  παράσχει  σε  υπεύθυνο  επεξεργασίας,  σε  δομημένο,  κοινώς
χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, καθώς και το δικαίωμα να διαβιβάζει
τα  εν  λόγω  δεδομένα  σε  άλλον  υπεύθυνο  επεξεργασίας  χωρίς  αντίρρηση  από  τον  υπεύθυνο
επεξεργασίας στον οποίο παρασχέθηκαν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, όταν:
α) η επεξεργασία βασίζεται σε συγκατάθεση σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) ή το
άρθρο 9 παράγραφος 2 στοιχείο α) ή σε σύμβαση σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β)
και
β) η επεξεργασία διενεργείται με αυτοματοποιημένα μέσα.
2.   Κατά την άσκηση του δικαιώματος στη φορητότητα των δεδομένων σύμφωνα με την παράγραφο 1,
το υποκείμενο  των δεδομένων έχει  το  δικαίωμα  να ζητά την απευθείας  διαβίβαση των δεδομένων
προσωπικού  χαρακτήρα από έναν υπεύθυνο επεξεργασίας  σε  άλλον,  σε  περίπτωση που αυτό είναι
τεχνικά εφικτό.
3.   Το δικαίωμα που αναφέρεται στην παράγραφο 1 ανωτέρω, ασκείται με την επιφύλαξη του άρθρου
17 του ΓΚΠΔ.  Το εν λόγω δικαίωμα δεν ισχύει  για την επεξεργασία  που είναι  απαραίτητη για την
εκπλήρωση  καθήκοντος  που  εκτελείται  προς  το  δημόσιο  συμφέρον  ή  κατά  την  άσκηση  δημόσιας
εξουσίας που έχει ανατεθεί στον υπεύθυνο επεξεργασίας.
4.   Το δικαίωμα που αναφέρεται στην παράγραφο 1 δεν επηρεάζει δυσμενώς τα δικαιώματα και τις
ελευθερίες άλλων.
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