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Φαντάσου Περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ - ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Με τη χρήση του παρόντος εντύπου, κάθε φυσικό πρόσωπο δύναται ως υποκείμενο δεδομένων να ασκήσει τα 
δικαιώματα που θεσπίζονται στον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 – GDPR) 
και αφορούν τα προσωπικά του δεδομένα, τα οποία συλλέγει και επεξεργάζεται ως υπεύθυνος επεξεργασίας η 
WATT AND VOLT AΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ.

Η WATT+VOLT, σύμφωνα με το νομοθετικό πλαίσιο, δεσμεύεται να μελετήσει και να αξιολογήσει το αίτημά σας 
και να σας απαντήσει εντός τριάντα ημερών. Σε κάθε περίπτωση, θα ενημερώνεστε για οποιαδήποτε εξέλιξη 
στην πορεία του αιτήματός σας.

Για την έγκυρη υποβολή του αιτήματος και την καλύτερη και ταχύτερη διαχείρισή του, πρέπει να συμπληρώσετε 
προσεκτικά όλα τα παρακάτω πεδία:
(Εάν υποβάλετε αυτό το αίτημα για λογαριασμό του υποκειμένου των δεδομένων, θα πρέπει να καταχωρίσετε  το όνομα και 

τα στοιχεία επικοινωνίας σας στην Ενότητα 5 παρακάτω)

1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΠΟΥ ΑΣΚΕΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ

ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΟΛΗ:

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 

EMAIL:

 Πρόσβαση στα προσωπικά μου δεδομένα 

 Διαγραφή των προσωπικών μου δεδομένων
 Περιορισμός της επεξεργασίας των προσωπικών μου δεδομένων
 Διόρθωση ανακριβών / συμπλήρωση ελλιπών προσωπικών μου δεδομένων
 Εναντίωση στην επεξεργασία των προσωπικών μου δεδομένων
 Φορητότητα των προσωπικών μου δεδομένων  

Παρακαλούμε όπως καταγράψετε αναλυτικά το αίτημά σας στο παρακάτω πεδίο.

2. Ασκούμενο δικαίωμα (Μπορείτε να επιλέξετε μόνο ένα από τα παρακάτω)



ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ    ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ         ΥΠΟΓΡΑΦΗ

....... / ......... / ............

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ    ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ         ΥΠΟΓΡΑΦΗ

....... / ......... / ............

 E-mail 

 Φυσική αλληλογραφία

3. Επιλογή μέσου επικοινωνίας για ενημέρωση περί εξέλιξης του αιτήματός σας και για 
απάντηση σε αυτό

Βεβαιώνω ότι οι πληροφορίες που παρέχονται σε αυτό το έντυπο είναι αληθείς και ότι είμαι το πρόσωπο το 
όνομα του οποίου εμφανίζεται στο παρόν.
Κατανοώ ότι:
α. Η WATT+VOLT πρέπει να επιβεβαιώσει την απόδειξη της ταυτότητάς μου και ενδέχεται να χρειαστεί να 
επικοινωνήσει μαζί μου για περισσότερες πληροφορίες
β. Το αίτημά μου δεν θα είναι έγκυρο έως ότου η WATT+VOLT λάβει όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες για την 
επεξεργασία του αιτήματος και 
γ. Εφόσον ασκώ το δικαίωμα πρόσβασης, δικαιούμαι ένα δωρεάν αντίγραφο των προσωπικών δεδομένων που 
αιτήθηκα και αναγνωρίζω ότι για όσα επιπλέον αντίγραφα ζητώ, η WATT+VOLT ενδέχεται να επιβάλει εύλογη 
χρέωση λαμβάνοντας υπόψη τα έξοδα διαχείρισης.

Επιβεβαιώνω ότι είμαι εξουσιοδοτημένος να ενεργώ για λογαριασμό του ως άνω αναφερόμενου υποκειμένου 
των δεδομένων.
Κατανοώ ότι:
α. Η WATT+VOLT πρέπει να επιβεβαιώσει την ταυτότητά μου και την εξουσία να ενεργώ για λογαριασμό 
του υποκειμένου των δεδομένων και ενδέχεται να χρειαστεί να επικοινωνήσει μαζί μου για περισσότερες 
πληροφορίες
β. Το αίτημα που ασκείται δεν θα είναι έγκυρο έως ότου η WATT+VOLT λάβει όλες τις απαιτούμενες 
πληροφορίες για την επεξεργασία του αιτήματος και
γ. Εφόσον ασκείται το δικαίωμα πρόσβασης, χορηγείται ένα δωρεάν αντίγραφο των προσωπικών δεδομένων 
που αιτούνται και για όσα επιπλέον αντίγραφα ζητούνται, η WATT+VOLT ενδέχεται να επιβάλει εύλογη χρέωση 
λαμβάνοντας υπόψη τα έξοδα διαχείρισης.

4. Βεβαίωση και υπογραφή υποκειμένου δεδομένων

5. Βεβαίωση και υπογραφή εξουσιοδοτημένου προσώπου


