
 

 

Προς: 

Ξενοδοχείο Ερύθα, Καρφάς, Χίος 
 
 
Στοιχεία Υπευθύνου για Θέματα  
Προσωπικών Δεδομένων: 
 
Ονοματεπώνυμο: 
 
 
Τηλέφωνο: 
 
 
E-mail: 
 

 
 
Αριθμός Αίτησης* συμπληρώνεται 
από την εταιρία μας: 
 

 
 
Ημερομηνία: 
 

 
 
Εργαζόμενος                                      £ 
Πελάτης                                              £ 
Προμηθευτής                                    £ 
Άλλο ______________________   £ 
 
 
Στοιχεία Αιτούντος: 
 
Ο-Η Όνομα: 
 
 
Επώνυμο: 
 

 
 
Σε περίπτωση αδυναμίας επιβεβαίωσης 
της ταυτότητάς σας βάσει του 
Ονοματεπωνύμου σας, ενδέχεται να σας 
ζητηθούν επιπρόσθετες πληροφορίες. 

ΑΙΤΗΣΗ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ 
 

£  Θα ήθελα να ενημερωθώ για το αν τηρούνται προσωπικά δεδομένα 
μου, ποια είναι αυτά και με ποιο τρόπο επεξεργάζονται από την 
εταιρία σας (σε περίπτωση που επιθυμείτε αντίγραφο της καρτέλας 
σας, παρακαλούμε να το προσδιορίσετε ΝΑΙ/ΟΧΙ). 
 
£  Επιθυμώ να διορθώσω τα προσωπικά μου δεδομένα, που 
επεξεργάζεστε, ως εξής (παρακαλώ αναφέρετε στο πλαίσιο τις 
επιθυμητές διορθώσεις): 
 
£  Δηλώνω την εναντίωσή μου στην επεξεργασία των προσωπικών 
δεδομένων από την εταιρία (αφορά ανάκληση συγκατάθεσης). 
 
£  Επιθυμώ η Εταιρία να προβεί σε διαγραφή των προσωπικών μου 
δεδομένων. 
 
£  Επιθυμώ να περιοριστεί η επεξεργασία, που αφορά στα προσωπικά 
μου δεδομένα. 
 
£  Επιθυμώ να λάβω τα προσωπικά δεδομένα, που σας έχω παράσχει, 
και μετέπειτα να τα διαβιβάσω σε τρίτο μέρος (δικαίωμα στη 
φορητότητα). 
 
Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, παρακαλούμε να μας περιγράψετε 
αναλυτικά το αίτημά σας: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Επιλέξτε με ποιο τρόπο επιθυμείτε να παραλάβετε την απάντησή σας: 
£  Να την παραλάβετε στο e-mail ______________________________ 
£  Να την παραλάβετε ταχυδρομικώς στη Διεύθυνση Αλληλογραφίας 

Οδός: _______________________________________  Αρ. ________ 

Πόλη: _________________________________  Τ.Κ. __________ 
 

Ημερομηνία: ______/______/20____ 
Ονοματεπώνυμο 

 
 

(Υπογραφή) 
 
Σημειώσεις: 1) Απαντάμε στα Αιτήματά σας δωρεάν χωρίς καθυστέρηση, 
και σε κάθε περίπτωση εντός (1) ενός μηνός από τότε που θα λάβουμε το 
αίτημά σας. Αν, όμως, το Αίτημά σας είναι πολύπλοκο ή υπάρχει μεγάλος 
αριθμός Αιτημάτων σας θα σας ενημερώσουμε εντός του μήνα αν 
χρειαστεί να λάβουμε παράταση άλλων (2) δύο μηνών εντός των οποίων 
θα σας απαντήσουμε 
2) το σύνολο των αιτημάτων ικανοποιείται ατελώς εκτός από τις 
περιπτώσεις όπου το αίτημα είναι επαναλαμβανόμενο ή θεωρηθεί 
προδήλως αβάσιμο, όπου θα ενημερωθείτε για τα σχετικά διοικητικά 
κόστη. 

 

 


