ΑΙΣΗΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗ
Αίτημα (άρθρο 17 ΓενΚαν 679/2016 ΕΕ) ςχετικά με τθ διαγραφή προςωπικϊν δεδομζνων μου, που διατθρεί και
επεξεργάηεται ο Οργανιςμόσ Σοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ Α' βακμοφ (ΝΠΔΔ) με τθν επωνυμία «Δήμοσ
Θεςςαλονίκησ», που εδρεφει ςτθ Θεςςαλονίκθ (οδόσ Λεωφόροσ Βασ. Γεωργίου 1ϋ-Σ.Κ. 54640, τθλ.: 2313317777, email: dpo@thessaloniki.gr), που ενεργεί ωσ “ΤΠΕΤΘΤΝΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ”, βάςει του παραπάνω
Κανονιςμοφ.
Η Αίτθςθ αυτι υποβάλλεται εγγράφωσ ςτο Διμο, όπωσ αυτόσ νομίμωσ εκπροςωπείται, ή ςτον ΤΠΔ (DPO) και
ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ: dpo@thessaloniki.gr, από το “Τποκείμενο των Δεδομζνων Προςωπικοφ
Χαρακτιρα”, αν αυτό επικυμεί να κάνει χριςθ του δικαιϊματοσ (“δικαίωμα ςτθ λικθ”) που του παρζχει ο
Γενικόσ Κανονιςμόσ.
Ο/θ αιτϊν/οφςα ςυμπλθρϊνει ιδιοχείρωσ τα ςχετικά πεδία τθσ Αίτθςθσ και τθν υποβάλλει υπογεγραμμζνθ
κατά τα προαναφερκζντα, φροντίηοντασ ϊςτε θ υποβολι να γίνεται με τρόπο που δεν κζτει ςε κίνδυνο τθν
ιδιωτικότθτα των προςωπικϊν δεδομζνων, που αναφζρονται ςτθν παροφςα και διακινοφνται. Ο “Τπεφκυνοσ
Επεξεργαςίασ” παρζχει ςτο “Τποκείμενο των Δεδομζνων” πλθροφορίεσ για τθν ενζργεια που πραγματοποιείται
κατόπιν αιτιματοσ, δυνάμει των άρκρων 15 ζωσ 22, χωρίσ κακυςτζρθςθ και ςε κάκε περίπτωςθ εντόσ μηνόσ
από τθν παραλαβι του αιτιματοσ. Η εν λόγω προκεςμία μπορεί να παρατακεί κατά δφο ακόμθ μινεσ, εφόςον
απαιτείται, λαμβανομζνων υπόψθ τθσ πολυπλοκότθτασ του αιτιματοσ και του αρικμοφ των αιτθμάτων (βλ.
αναλυτικότερα: άρκρο 12 παρ. 3-4 ΓενΚαν).
Δεδομζνα των οποίων ηθτείται θ διαγραφή:

Λόγοσ διαγραφήσ
(βλ. παρακάτω,
άρκρο 17, περ. α' ζωσ
ςτ'):

1.
2.
3.
4.
5.
6.
Λόγοι διαγραφήσ άρθρου 17 ΓενΚαν: α') τα δεδομζνα προςωπικοφ χαρακτιρα δεν είναι πλζον απαραίτθτα ςε
ςχζςθ με τουσ ςκοποφσ για τουσ οποίουσ ςυλλζχκθκαν ι υποβλικθκαν κατ' άλλο τρόπο ςε επεξεργαςία, β') το
“Τποκείμενο των Δεδομζνων” ανακαλεί τθ ςυγκατάκεςθ επί τθσ οποίασ βαςίηεται θ επεξεργαςία, ςφμφωνα με
το άρκρο 6 παράγραφοσ 1 ςτοιχείο α' ι το άρκρο 9 παράγραφοσ 2 ςτοιχείο α', και δεν υπάρχει άλλθ νομικι
βάςθ για τθν επεξεργαςία, γ') το “Τποκείμενο των Δεδομζνων” αντιτίκεται ςτθν επεξεργαςία, ςφμφωνα με το
άρκρο 21 παράγραφοσ 1, και δεν υπάρχουν επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι για τθν επεξεργαςία ι το “Τποκείμενο
των Δεδομζνων” αντιτίκεται ςτθν επεξεργαςία, ςφμφωνα με το άρκρο 21 παράγραφοσ 2, δ') τα δεδομζνα
προςωπικοφ χαρακτιρα υποβλικθκαν ςε επεξεργαςία παράνομα, ε') τα δεδομζνα προςωπικοφ χαρακτιρα
πρζπει να διαγραφοφν, ϊςτε να τθρθκεί νομικι υποχρζωςθ βάςει του ενωςιακοφ δικαίου ι του δικαίου
κράτουσ μζλουσ, ςτθν οποία υπόκειται ο “Τπεφκυνοσ Επεξεργαςίασ”, ςτ') τα δεδομζνα προςωπικοφ χαρακτιρα
ζχουν ςυλλεχκεί ςε ςχζςθ με τθν προςφορά υπθρεςιϊν τθσ κοινωνίασ των πλθροφοριϊν που αναφζρονται ςτο
άρκρο 8 παράγραφοσ 1.
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Λάβετε υπόψθ ότι οι προςωπικζσ πλθροφορίεσ, που ςυλλζγονται μζςω τθσ ςυγκεκριμζνθσ φόρμασ,
απαιτοφνται για να επιτρζψουν τθν κατάλλθλθ επεξεργαςία του αιτιματόσ ςασ. Αυτζσ οι προςωπικζσ
πλθροφορίεσ κα χρθςιμοποιθκοφν μόνο ςε ςχζςθ με τθν επεξεργαςία αυτισ τθσ αίτθςθσ ςασ και κα
παραμείνουν ςτο αρχείο μασ. ασ ενθμερϊνουμε ότι, ανάλογα με τισ περιςτάςεισ και τισ προχποκζςεισ του
ΓενΚαν, οριςμζνα από τα δικαιϊματα αυτά μπορεί να μθν ιςχφουν για το αίτθμα ςασ.

τοιχεία Τποκειμζνου:
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