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  ΑΙΣΗΗ ΠΕΡΙΟΡΙΜΟΤ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ  

 

Αίτημα (άρθρο 18 ΓενΚαν 679/2016 ΕΕ) ςχετικά με τον περιοριςμό επεξεργαςίασ των προςωπικϊν μου 

δεδομζνων, τα οποία 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.: 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 ΤΠΔ (DPO) και 

ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ: dpo@thessaloniki.gr, από το “Τποκείμενο των Δεδομζνων Προςωπικοφ 

Χαρακτιρα”,  αν αυτό επικυμεί να κάνει χριςθ του δικαιϊματοσ («περιοριςμοφ») 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 προσ περιοριςμό επεξεργαςίασ: Λόγοσ περιοριςμοφ 
(βλ. παρακάτω, άρκρο 18, 

περ. α' ζωσ δ'): 
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Λόγοι Περιοριςμοφ:  α)  θ ακρίβεια των δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα αμφιςβθτείται από το “Τποκείμενο 

των Δεδομζνων”, για χρονικό διάςτθμα που επιτρζπει ςτον “Τπεφκυνο Επεξεργαςίασ” να επαλθκεφςει τθν 

ακρίβεια των δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα, β)  θ επεξεργαςία είναι παράνομθ και το “Τποκείμενο των 

Δεδομζνων” αντιτάςςεται ςτθ διαγραφι των δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα και ηθτεί, αντ' αυτισ, τον 

περιοριςμό τθσ χριςθσ τουσ, γ)  ο “Τπεφκυνοσ Επεξεργαςίασ” δεν χρειάηεται πλζον τα δεδομζνα προςωπικοφ 

χαρακτιρα για τουσ ςκοποφσ τθσ επεξεργαςίασ, αλλά τα δεδομζνα αυτά απαιτοφνται από το “Τποκείμενο των 

Δεδομζνων” για τθ κεμελίωςθ, τθν άςκθςθ ι τθν υποςτιριξθ νομικϊν αξιϊςεων, δ)  το “Τποκείμενο των 

Δεδομζνων” ζχει αντιρριςεισ για τθν επεξεργαςία ςφμφωνα με το άρκρο 21 παράγραφοσ 1, εν αναμονι τθσ 

επαλικευςθσ του κατά πόςον οι νόμιμοι λόγοι του υπευκφνου επεξεργαςίασ υπεριςχφουν ζναντι των λόγων 

του “Τποκειμζνου των Δεδομζνων”. 

 

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. 
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τοιχεία Τποκειμζνου: 

 

Όνομα: 

 

Επϊνυμο: 

 

Πατρϊνυμο: 

 

ΑΔΣ-ΑΡ.ΔΙΑΒ.: 

 

Email: 

 
Άλλα ςτοιχεία επικοινωνίασ 
(προαιρετικά): 
 

Άλλα ςτοιχεία 
ταυτοποίθςθσ του 
προςϊπου: 

 

Σόποσ-Ημερομθνία: 

 

Τπογραφι Τποκειμζνου 
(και ολογράφωσ): 

 

 

 


