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                        Αίτηση Ασκήσεως Δικαιωμάτων Υποκειμένου 

 

Στοιχεία του Υποκειμένου των Δεδομένων  (στοιχεία του οποίου αφορούν το αίτημα): 

Όνομα: Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας: 

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: Ημερομηνία Γέννησης: 

 

Ποια η σχέση σας με τη Turnkey Insurance and Reinsurance Brokers Ltd; Σημειώστε με . 

Πελάτης  Πρώην Υπάλληλος  

Συνεργάτης  Άλλο (διευκρινίστε)  

Υπάλληλος    

 

Στοιχεία Αιτητή (Εάν δεν είστε το Υποκείμενο των Δεδομένων και υποβάλλετε αίτηση για κάποιον 

άλλο, παρακαλούμε συμπληρώστε τα στοιχεία σας): 

Ονοματεπώνυμο:  

Ημ/νία Γεννήσεως: 

Α.Δ.Τ. ή Αρ. Διαβατηρίου: 

 

Παρακαλούμε όπως σημειώσετε με  με ποια ιδιότητα εκπροσωπείτε το Υποκείμενο των Δεδομένων: 

Εξουσιοδότηση από το Υποκείμενο των Δεδομένων  

Δικηγόρος  

 

Παρακαλούμε όπως σημειώσετε με  τον τύπο εγγράφου που παρουσιάζετε στην Turnkey Insurance 

and Reinsurance Brokers Ltd για απόδειξη της ταυτότητας σας: 

Ταυτότητα  

Διαβατήριο  

Δίπλωμα Οδήγησης  

 

     Υπογραφή Αιτητή                             Ημερομηνία: 

………………………………………….       …………………………………… 
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Ασκούμενο Δικαίωμα: 

Παρακαλούμε όπως σημειώσετε με Χ το δικαίωμα το οποίο επιθυμείτε να ασκήσετε. Αν επιθυμείτε 
περαιτέρω πληροφορίες, παρακαλώ όπως επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας info@tirb.eu 
 

      Δικαίωμα Ενημέρωσης (Πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων)       

      Δικαίωμα Πρόσβασης (Αντίτυπο των προσωπικών δεδομένων) 
      Δικαίωμα Διόρθωσης(Επικαιροποίηση/διόρθωση προσωπικών δεδομένων) 

      Δικαίωμα Διαγραφής/Δικαίωμα στη λήθη (Διαγραφή των προσωπικών δεδομένων)  
        Δικαίωμα Περιορισμού της Επεξεργασίας (Περιορισμός στην επεξεργασία των προσωπικών     

δεδομένων) 

Δικαίωμα στη Φορητότητα των Δεδομένων (Μεταφορά των δεδομένων μου σε άλλο 
οργανισμό) 

     Δικαίωμα Εναντίωσης (Εναντίωση στην επεξεργασία των δεδομένων/απόσυρση 
συγκατάθεσης) 

Δικαίωμα Εναντίωσης στην Αυτόματη Λήψη Αποφάσεων (Εναντίωση στην επεξεργασία 
δεδομένων η οποία περιλαμβάνει την κατάρτιση προφίλ και/ή την αυτοματοποιημένη  λήψη 
αποφάσεων) 

 
Παρακαλούμε όπως καταγράψετε αναλυτικά το αίτημα σας στο παρακάτω πεδίο. 
 

 
 
 
 

 

Παρακαλούμε όπως σημειώσετε με  με ποιo μέσο επικοινωνίας με το οποίο επιθυμείτε να 

επικοινωνούμε μαζί σας για την εξέλιξη του αιτήματός σας: 

 

E-mail  

Τηλεφωνική επικοινωνία  

Ταχυδρομική αλληλογραφία  

 

 

  Υπογραφή                             Ημερομηνία 

………………………………………….      …………………………………… 
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Γενικές Πληροφορίες: 

Σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΓΚΠΔ), 

το υποκείμενο των δεδομένων, έχει δικαίωμα να έχει πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα που 

επεξεργάζεται η Turnkey Insurance and Reinsurance Brokers Ltd.  

Ως υπεύθυνος επεξεργασίας των δεδομένων σας, η Turnkey Insurance and Reinsurance Brokers Ltd, 

σύμφωνα με το νομοθετικό πλαίσιο, δεσμεύεται να αξιολογήσει το αίτημά σας και να προχωρήσει στην 

ικανοποίησή του, εφόσον αυτό είναι δυνατό, εντός του ένος μήνα, με δυνατότητα παράτασης κατά δύο 

ακόμη μήνες, εφόσον απαιτείται, λαμβανομένων υπόψη της πολυπλοκότητας του αιτήματος και του 

αριθμού των αιτημάτων. Σε κάθε περίπτωση, θα ενημερώνεστε άμεσα για οποιαδήποτε εξέλιξη στην 

πορεία του αιτήματός σας. Το έντυπο αυτό χρησιμοποιείται για άσκηση αυτού του δικαιώματος. 

1. Το Υποκείμενο των Δεδομένων έχει δικαίωμα στην πληροφόρηση για τον τρόπο συλλογής και 
επεξεργασίας των προσωπικών του δεδομένων. Αυτό είναι βασικό στοιχείο διαφάνειας 
σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ. Το Υποκείμενο έχει δικαίωμα να ασκήσει γραπτώς το δικαίωμα στη 
πληροφόρηση. 
 

2. Το Υποκείμενο των Δεδομένων έχει δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά του δεδομένα. Το 
Υποκείμενο έχει δικαίωμα να ζητήσει γραπτώς πρόσβαση στα προσωπικά του δεδομένα.  

 
3. Το Υποκείμενο των Δεδομένων διατηρεί το δικαίωμα διόρθωσης/τροποποίησης των 

προσωπικών του δεδομένων όπου υπάρχουν ανακρίβειες, λάθη ή ελλιπή στοιχεία. Ένα άτομο 
μπορεί να ζητήσει γραπτώς διόρθωση των προσωπικών του δεδομένων. Σε συγκεκριμένες 
περιπτώσεις η Turnkey Insurance and Reinsurance Brokers Ltd έχει δικαίωμα να αρνηθεί στο 
αίτημα διόρθωσης. Αυτός δεν είναι ο μόνος τρόπος με τον οποίο o ΓΚΠΔ σας υποχρεώνει να 
εξετάσετε αν θα διαγράψετε τα προσωπικά σας δεδομένα. Τα προσωπικά δεδομένα ενδέχεται 
να διαγραφούν σύμφωνα με την περίοδο διατήρησης που ορίζεται σε κάθε επεξεργασίας. 

 
4. Το Υποκείμενο των Δεδομένων έχει το δικαίωμα διαγραφής των προσωπικών του δεδομένων. 

Το δικαίωμα διαγραφής είναι γνωστό και ως «δικαίωμα στη λήθη». Ένα άτομο μπορεί να ζητήσει 
γραπτώς διαγραφή των προσωπικών του δεδομένων. Επισημαίνεται, ωστόσο, ότι δεν πρόκειται 
για ένα απόλυτο δικαίωμα και εφαρμόζεται μόνο σε κάποιες περιπτώσεις.  

 
5. Το Υποκείμενο των Δεδομένων έχει το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των 

προσωπικών του δεδομένων. Επισημαίνεται, ωστόσο, ότι δεν πρόκειται για ένα απόλυτο 
δικαίωμα και εφαρμόζεται μόνο σε κάποιες περιπτώσεις. Όταν η επεξεργασία απαγορεύεται, 
επιτρέπεται η διατήρηση των προσωπικών δεδομένων χωρίς να γίνεται χρήση τους. Ένα άτομο 
μπορεί να ζητήσει γραπτώς περιορισμό των προσωπικών του δεδομένων.  

 
6. Το Υποκείμενο των Δεδομένων έχει το δικαίωμα φορητότητας των προσωπικών δεδομένων. Το 

δικαίωμα αυτό επιτρέπει στο Υποκείμενο να λάβει και να επαναχρησιμοποιήσει τα προσωπικά 
του δεδομένα για άλλους σκοπούς σε άλλες υπηρεσίες/οργανισμούς σε μηχανικά αναγνώσιμη 
μορφή. Με αυτό τον τρόπο επιτρέπεται η εύκολη και ασφαλής μεταφορά των δεδομένων. Ένα 
άτομο μπορεί να ασκήσει γραπτώς το δικαίωμα φορητότητας των προσωπικών του δεδομένων.  
Το δικαίωμα ισχύει μόνο για τις πληροφορίες που έχει παράσχει το Υποκείμενο των Δεδομένων 
στην TurnKey Insurance and Reinsurance Brokers Ltd. 

 
7. Το Υποκείμενο των Δεδομένων έχει το δικαίωμα να εναντιωθεί στην επεξεργασία των 

προσωπικών του δεδομένων σε συγκεκριμένες περιπτώσεις. Το Υποκείμενο έχει το απόλυτο 
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δικαίωμα να απαγορεύσει τη χρήση των προσωπικών του δεδομένων για σκοπούς απευθείας 
εμπορικής προώθησης (direct marketing). Σε άλλες περιπτώσεις όπου υπάρχει δικαίωμα 
εναντίωσης στην επεξεργασία, η Turnkey Insurance and Reinsurance Brokers Ltd μπορεί να 
συνεχίσει την επεξεργασία αν έχει υπέρτερο έννομο συμφέρον. Ένα άτομο μπορεί να ασκήσει 
γραπτώς το δικαίωμα εναντίωσης των προσωπικών του δεδομένων.  

 
8. Το Υποκείμενο των Δεδομένων έχει δικαίωμα στην μη αυτοματοποιημένη ατομική λήψη 

αποφάσεων. Το Υποκείμενο έχει το δικαίωμα να μην υπόκειται σε απόφαση που λαμβάνεται 
αποκλειστικά βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης 
προφίλ, η οποία παράγει έννομα αποτελέσματα που το αφορούν ή το επηρεάζει σημαντικά με 
παρόμοιο τρόπο. Ένα άτομο μπορεί να ασκήσει γραπτώς το δικαίωμα στην μη 
αυτοματοποιημένη ατομική λήψη αποφάσεων. 


