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ΑΙΣΗΗ ΕΝΑΝΣΙΩΗ ΣΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ 

 

Αίτημα (άρθρο 21 ΓενΚαν ΕΕ) ςχετικά με τθν εναντίωςη ςτθν επεξεργαςία προςωπικϊν μου δεδομζνων από 

τον Οργανιςμό Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ Α' βακμοφ (ΝΡΔΔ) με τθν επωνυμία  «Δήμοσ Θεςςαλονίκησ», που 

εδρεφει ςτθ Θεςςαλονίκθ (οδόσ Λεωφόροσ Βασ. Γεωργίου 1ϋ-Τ.Κ. 54640, τθλ.: 231331-7777, 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 ΥΡΔ (DPO) και 

ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ: dpo@thessaloniki.gr από το “Υποκείμενο των Δεδομζνων Ρροςωπικοφ 

Χαρακτιρα”,  αν αυτό επικυμεί να κάνει χριςθ του δικαιϊματοσ  («εναντίωςθσ») που του παρζχεται από τον 

Γενικό Κανονιςμό. 

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 “Υπεφκυνοσ Επεξεργαςίασ” παρζχει ςτο “Υποκείμενο 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). 

Εναντίωςη ςτα εξισ Ρροςωπικά Δεδομζνα (βλ. παρακάτω, άρκρο 21): 

1. 
 

2. 
 

3. 
 

4. 
 

5. 
 

 

Πληροφορίεσ του άρθρου 21: 1) το “ΥΡΟΚΕΙΜΕΝΟ” των προςωπικϊν δεδομζνων δικαιοφται να αντιτάςςεται, 

ανά πάςα ςτιγμι και για λόγουσ που ςχετίηονται με τθν ιδιαίτερθ κατάςταςι του, ςτθν επεξεργαςία 

προςωπικϊν του δεδομζνων, θ οποία βαςίηεται ςτο άρκρο 6 παράγραφοσ 1 ςτοιχείο ε' ι ςτ', 

περιλαμβανομζνθσ τθσ κατάρτιςθσ προφίλ βάςει των εν λόγω διατάξεων. Ο “ΥΡΕΥΘΥΝΟΣ ΕΡΕΞΕΓΑΣΙΑΣ” δεν 

υποβάλλει πλζον τα προςωπικά δεδομζνα ςε επεξεργαςία, εκτόσ εάν καταδείξει επιτακτικοφσ και νόμιμουσ 

λόγουσ για τθν επεξεργαςία, οι οποίοι υπεριςχφουν των ςυμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευκεριϊν 

του “ΥΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ” ι για τθ κεμελίωςθ, άςκθςθ ι υποςτιριξθ νομικϊν αξιϊςεων. 2) εάν προςωπικά 

δεδομζνα υποβάλλονται ςε επεξεργαςία για ςκοποφσ απευκείασ εμπορικισ προϊκθςθσ, το “ΥΡΟΚΕΙΜΕΝΟ” 

δικαιοφται να αντιταχκεί ανά πάςα ςτιγμι ςτθν επεξεργαςία των προςωπικϊν του δεδομζνων για τθν εν λόγω 

εμπορικι προϊκθςθ, περιλαμβανομζνθσ τθσ κατάρτιςθσ προφίλ, εάν ςχετίηεται με αυτιν τθν απευκείασ 

εμπορικι προϊκθςθ. 3) όταν τα “ΥΡΟΚΕΙΜΕΝΑ” αντιτίκενται ςτθν επεξεργαςία για ςκοποφσ απευκείασ 

εμπορικισ προϊκθςθσ, τα προςωπικά δεδομζνα δεν υποβάλλονται πλζον ςε επεξεργαςία για τουσ ςκοποφσ 

αυτοφσ.  4)  το αργότερο κατά τθν πρϊτθ επικοινωνία με το “ΥΡΟΚΕΙΜΕΝΟ”, το δικαίωμα που αναφζρεται ςτισ 

παραγράφουσ 1 και 2 επιςθμαίνεται ρθτϊσ ςτο “ΥΡΟΚΕΙΜΕΝΟ” και περιγράφεται με ςαφινεια και χωριςτά από 

οποιαδιποτε άλλθ πλθροφορία. 5) ςτο πλαίςιο τθσ χριςθσ υπθρεςιϊν τθσ κοινωνίασ των πλθροφοριϊν και με 

τθν επιφφλαξθ τθσ οδθγίασ 2002/58/ΕΚ, το “ΥΡΟΚΕΙΜΕΝΟ” των δεδομζνων μπορεί να αςκεί το δικαίωμά του να 

αντιταχκεί με αυτοματοποιθμζνα μζςα τα οποία χρθςιμοποιοφν τεχνικζσ προδιαγραφζσ. 6) όταν δεδομζνα 

προςωπικοφ χαρακτιρα υφίςτανται επεξεργαςία για ςκοποφσ επιςτθμονικισ ι ιςτορικισ ζρευνασ ι για 

ςτατιςτικοφσ ςκοποφσ, κατά το άρκρο 89 παράγραφοσ 1, το “ΥΡΟΚΕΙΜΕΝΟ” δικαιοφται να αντιταχκεί, για 

λόγουσ που ςχετίηονται με τθν ιδιαίτερθ κατάςταςι του, ςτθν επεξεργαςία των δεδομζνων προςωπικοφ 

χαρακτιρα που το αφοροφν. 
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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. Σασ ενθμερϊνουμε ότι, ανάλογα με τισ περιςτάςεισ και τισ προχποκζςεισ του 

ΓενΚαν, οριςμζνα από τα δικαιϊματα αυτά μπορεί  να μθν ιςχφουν για το αίτθμα ςασ. 

 

ΣΟΙΧΕΙΑ ΤΠΟΚΕΙΜΕΝΟΤ: 

 

Πνομα: 

 

Επϊνυμο: 

 

Ρατρϊνυμο: 

 

ΑΔΤ-Α.ΔΙΑΒ: 

 

Email: 

 
Άλλα ςτοιχεία επικοινωνίασ 
(προαιρετικά): 

 

Άλλα ςτοιχεία 
ταυτοποίθςθσ του 
προςϊπου: 

 

Τόποσ-Ημερομθνία: 

 

Υπογραφι Υποκειμζνου 
(και ολογράφωσ): 

 

 

 

 


