ΑΙΣΗΗ ΠΡΟΒΑΗ και ΕΝΗΜΕΡΩΗ
Αίτημα (άρθρο 15 ΓενΚαν 679/2016 ΕΕ) ςχετικά με τθν πρόςβαςη και ενημέρωςή μου για τθν 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 από το “Υποκείμενο των Δεδομζνων Ρροςωπικοφ Χαρακτιρα”, 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 («πρόςβαςθσ» και «ενθμζρωςθσ») 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 “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).
Ενημέρωςη ςχετικά με:
Αν ο Διμοσ πραγματοποιεί επεξεργαςία προςωπικϊν μου δεδομζνων: Ναι
Οχι
η
Αν η απάντηςη είναι ΝΑΙ, ενημέρωςη ωσ προσ τα κάτωθι που επιςημαίνονται ςτην 2 ςτήλη:
α) τουσ ςκοποφσ τθσ επεξεργαςίασ.
β) τισ ςχετικζσ κατθγορίεσ δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα.
γ) τουσ αποδζκτεσ ι τισ κατθγορίεσ αποδεκτϊν ςτουσ οποίουσ κοινολογικθκαν ι πρόκειται να κοινολογθκοφν
τα δεδομζνα προςωπικοφ χαρακτιρα, ιδίωσ τουσ αποδζκτεσ ςε τρίτεσ χϊρεσ ι διεκνείσ οργανιςμοφσ.
δ) εάν είναι δυνατόν, το χρονικό διάςτθμα για το οποίο κα αποκθκευτοφν τα δεδομζνα προςωπικοφ
χαρακτιρα ι, όταν αυτό είναι αδφνατο, τα κριτιρια που κακορίηουν το εν λόγω διάςτθμα.
ε) τθν φπαρξθ δικαιϊματοσ υποβολισ αιτιματοσ ςτον “Υπεφκυνο Επεξεργαςίασ” για διόρκωςθ ι διαγραφι
δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα ι περιοριςμό τθσ επεξεργαςίασ των δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα
που αφορά το “Υποκείμενο των Δεδομζνων” ι δικαιϊματοσ αντίταξθσ ςτθν εν λόγω επεξεργαςία.
ςτ) το δικαίωμα υποβολισ καταγγελίασ ςε εποπτικι αρχι.
η) όταν τα δεδομζνα προςωπικοφ χαρακτιρα δεν ςυλλζγονται από το “Υποκείμενο των Δεδομζνων”, κάκε
διακζςιμθ πλθροφορία ςχετικά με τθν προζλευςι τουσ,
θ) τθν φπαρξθ αυτοματοποιθμζνθσ λιψθσ αποφάςεων, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ κατάρτιςθσ προφίλ, που
προβλζπεται ςτο άρκρο 22 παράγραφοι 1 και 4 και, τουλάχιςτον ςτισ περιπτϊςεισ αυτζσ, ςθμαντικζσ
πλθροφορίεσ ςχετικά με τθ λογικι που ακολουκείται, κακϊσ και τθ ςθμαςία και τισ προβλεπόμενεσ ςυνζπειεσ
τθσ εν λόγω επεξεργαςίασ για το “Υποκείμενο των Δεδομζνων”.
Πληροφορίεσ του άρθρου 15:
1) το “ΥΡΟΚΕΙΜΕΝΟ των Δεδομζνων” ζχει το δικαίωμα να λαμβάνει από τον “ΥΡΕΥΘΥΝΟ ΕΡΕΞΕΓΑΣΙΑΣ”
επιβεβαίωςθ για το κατά πόςον ι όχι τα προςωπικά του δεδομζνα υφίςτανται επεξεργαςία και, εάν ςυμβαίνει
τοφτο, το δικαίωμα πρόςβαςθσ ςτα δεδομζνα αυτά ςτισ ακόλουκεσ πλθροφορίεσ: α) τουσ ςκοποφσ τθσ
επεξεργαςίασ, β) τισ ςχετικζσ κατθγορίεσ προςωπικϊν δεδομζνων, γ) τουσ αποδζκτεσ ι τισ κατθγορίεσ
αποδεκτϊν ςτουσ οποίουσ κοινολογικθκαν ι πρόκειται να κοινολογθκοφν τα προςωπικά δεδομζνα, ιδίωσ τουσ
αποδζκτεσ ςε τρίτεσ χϊρεσ ι διεκνείσ οργανιςμοφσ, δ) εάν είναι δυνατόν, το χρονικό διάςτθμα για το οποίο κα
αποκθκευτοφν τα προςωπικά δεδομζνα ι, όταν αυτό είναι αδφνατο, τα κριτιρια που κακορίηουν το εν λόγω
διάςτθμα, ε) τθν φπαρξθ δικαιϊματοσ υποβολισ αιτιματοσ ςτον “ΥΡΕΥΘΥΝΟ ΕΡΕΞΕΓΑΣΙΑΣ” για διόρκωςθ ι
διαγραφι προςωπικϊν δεδομζνων ι περιοριςμό τθσ επεξεργαςίασ των προςωπικϊν δεδομζνων ι δικαιϊματοσ
αντίταξθσ ςτθν εν λόγω επεξεργαςία, ςτ) το δικαίωμα υποβολισ καταγγελίασ ςε εποπτικι αρχι, η) όταν τα
προςωπικά δεδομζνα δεν ςυλλζγονται από το “ΥΡΟΚΕΙΜΕΝΟ των Δεδομζνων”, κάκε διακζςιμθ πλθροφορία
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ςχετικά με τθν προζλευςι τουσ, θ) τθν φπαρξθ αυτοματοποιθμζνθσ λιψθσ αποφάςεων, ςυμπεριλαμβανομζνθσ
τθσ κατάρτιςθσ προφίλ, που προβλζπεται ςτο άρκρο 22 παρ. 1 και 4 και, τουλάχιςτον ςτισ περιπτϊςεισ αυτζσ,
ςθμαντικζσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τθ λογικι που ακολουκείται, κακϊσ και τθ ςθμαςία και τισ προβλεπόμενεσ
ςυνζπειεσ τθσ εν λόγω επεξεργαςίασ για το υποκείμενο των δεδομζνων. 2) όταν προςωπικά δεδομζνα
διαβιβάηονται ςε τρίτθ χϊρα ι ςε διεκνι οργανιςμό, το “ΥΡΟΚΕΙΜΕΝΟ” ζχει το δικαίωμα να ενθμερϊνεται για
τισ κατάλλθλεσ εγγυιςεισ ςφμφωνα με το άρκρο 46 ςχετικά με τθ διαβίβαςθ. 3) ο “ΥΡΕΥΘΥΝΟΣ ΕΡΕΞΕΓΑΣΙΑΣ”
παρζχει αντίγραφο των προςωπικϊν δεδομζνων που υποβάλλονται ςε επεξεργαςία. Για επιπλζον αντίγραφα
που ενδζχεται να ηθτθκοφν από το “ΥΡΟΚΕΙΜΕΝΟ”, ο “ΥΡΕΥΘΥΝΟΣ ΕΡΕΞΕΓΑΣΙΑΣ” μπορεί να επιβάλει τθν
καταβολι εφλογου τζλουσ για διοικθτικά ζξοδα. Εάν το “ΥΡΟΚΕΙΜΕΝΟ” υποβάλλει το αίτθμα με θλεκτρονικά
μζςα και εκτόσ εάν το “ΥΡΟΚΕΙΜΕΝΟ” ηθτιςει κάτι διαφορετικό, θ ενθμζρωςθ παρζχεται ςε θλεκτρονικι μορφι
που χρθςιμοποιείται ςυνικωσ. 4) το δικαίωμα να λαμβάνεται αντίγραφο που αναφζρεται ςτθν παράγραφο 3
δεν επθρεάηει δυςμενϊσ τα δικαιϊματα και τισ ελευκερίεσ άλλων.
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.
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