Γραφείο Υπευθύνου Προσωπικών Δεδομένων
(DPO)
dpo@uoc.gr
Πανεπιστημιούπολη Βουτών,
Τ.Κ. 70013, Βασιλικά Βουτών, Ηράκλειο
Κτίριο Διοίκησης Ι

Έντυπο υποβολής αίτησης άσκησης δικαιώματος
από το Υποκείμενο των Δεδομένων
(Άρθρα 15 έως και 22 του ΓΚΠΔ1)
1. Στοιχεία αιτούντος / αιτούσας
Όνομα
Επώνυμο
Πατρώνυμο
Email επικοινωνίας
Διεύθυνση επικοινωνίας2
Τηλέφωνο επικοινωνίας
2. Δικαίωμα του οποίου αιτείσθε την άσκηση3
Δικαίωμα πρόσβασης
Δικαίωμα διόρθωσης
Δικαίωμα διαγραφής
Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας
Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων
Δικαίωμα εναντίωσης
Δικαίωμα

εναντίωσης

στην

αυτοματοποιημένη

ατομική

λήψη

αποφάσεως
Τα δικαιώματα υπόκεινται στις εξαιρέσεις και τους περιορισμούς, που ορίζονται στα άρθρα 15 – 22
και 23 επ. του ΓΚΠΔ. Για περισσότερες πληροφορίες στη διεύθυνση https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=EL
1

Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου
2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας
95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων - ΓΚΠΔ).
2
Συμπληρώστε είτε τη διεύθυνση επικοινωνίας είτε το email σας.
3
Σημειώστε με x ή √ στο αριστερό κελί για να επιλέξετε το δικαίωμα που θέλετε να ασκήσετε.
1

3. Πληροφορίες αίτησης
Είδος προσωπικών
δεδομένων (απλά ή ειδικών
κατηγοριών)

Περιγραφή αιτήματος

Την αίτηση μπορείτε να υποβάλετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση της αρμόδιας υπηρεσίας του
Πανεπιστημίου Κρήτης ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Υπευθύνου Προσωπικών Δεδομένων του
Πανεπιστημίου Κρήτης dpo@uoc.gr
…………….[τόπος], …………………………….[ημερομηνία ]

[Υπογραφή]

2

Ενημέρωση

1.

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, που δηλώσατε πιο πάνω, θα τύχουν επεξεργασίας για
σκοπούς εξέτασης της αίτησής σας.

2.

Κατά την εξέταση της αίτησης πιθανόν να ζητηθούν πληροφορίες από τρίτα πρόσωπα όταν
κρίνεται ότι θα βοηθήσουν στην εξέταση της αίτησης. Κατά τη διαδικασία εξέτασης της αίτησής
σας και μόνο αν αυτό κριθεί απαραίτητο, τα πιο πάνω δεδομένα σας μπορεί να γνωστοποιηθούν
σε πρόσωπα που απασχολούνται στο Πανεπιστήμιο Κρήτης.

3.

Εφόσον απαιτείται για την ικανοποίηση του δικαιώματός σας, τα δεδομένα προσωπικού
χαρακτήρα σας θα κοινοποιηθούν σε τρίτους αποδέκτες αυτών, φυσικά ή νομικά πρόσωπα,
φορείς και οργανισμούς του δημοσίου ή ιδιωτικού φορέα στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

4.

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και η παρούσα αίτησή σας διατηρούνται στο αρχείο της
αρμόδιας υπηρεσίας του Πανεπιστημίου Κρήτης για χρονικό διάστημα δέκα (10) ετών. Με την
εξαίρεση διατήρησης των τυχόν εκδοθεισών διοικητικών πράξεων ή την άσκηση νομικών
αξιώσεων.

5.

Με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων μπορείτε να επικοινωνήσετε στην ηλεκτρονική
διεύθυνση dpo@uoc.gr

6.

Για αναφορά παραβίασης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, που δηλώσατε, μπορείτε να
απευθυνθείτε στην Αρχή προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα μέσω της
ηλεκτρονικής διεύθυνσης www.dpa.gr
…………….[τόπος], …………………………….[ημερομηνία ]
Έχω ενημερωθεί

[Υπογραφή]

3

