Δικαίωμα Πρόσβασης
του Υποκειμένου των Δεδομένων
Πως να κάνετε αίτηση για να λάβετε γνώση για τυχόν προσωπικά
σας δεδομένα που τηρούνται από την Euler Hermes Hellas
Σύμφωνα με τον «Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Δεδομένων» της Ευρωπαικής Ένωσης
(GDPR), ως υποκείμενο δεδομένων, έχετε δικαίωμα να μας ζητήσετε: να επιβεβαιώσουμε εάν
τηρούμε προσωπικά σας δεδομένα, αντίγραφα των αρχείων των προσωπικών σας δεδομένων που
τηρούμε, κοινοποιούμε ή επεξεργαζόμαστε, το χρονικό διάστημα για το οποίο θα αποθηκευτούν τα
προσωπικά σας δεδομένα, την ταυτότητα οποιουδήποτε παραλήπτη των προσωπικών σας
δεδομένων, τη λογική της αυτόματης επεξεργασίας δεδομένων και τις συνέπειες της καταγραφής
και ανάλυσης προφίλ και κάθε άλλη πληροφορία που σχετίζεται με τα προσωπικά σας δεδομένα.
Αυτό ονομάζεται σύμφωνα με τον «Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Δεδομένων» της
Ευρωπαϊκής Ένωσης Δικαίωμα Πρόσβασης του Υποκειμένου των Δεδομένων.
Προκειμένου να διεκπερεώσουμε το αίτημά σας θα σας ζητήσουμε απόδειξη της ταυτότητας σας
και επιπλέον πληροφορίες προκειμένου να εντοπίσουμε τα προσωπικά δεδομένα για τα οποία
επιθυμείτε να λάβετε γνώση. Παρακαλείστε να συμπληρώσετε τη φόρμα αυτή και να την
επιστρέψετε σε εμάς, ή εναλλακτικά επικοινωνήστε μαζί μας γραπτώς (μέσω αλληλογραφίας ή email) για να ασκήσετε το δικαίωμά σας να ζητήσετε τις πληροφορίες, οι οποίες περιγράφονται στη
φόρμα αυτή, μαζί με την απόδειξη της ταυτότητάς σας στην:
Διεύθυνση αλληλογραφίας
Euler Hermes Hellas Branch of Euler Hermes S.A.
Λαοδικείας 16 & Νυμφαίου 1-3
11528 Αθήνα
Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:privacy.gr@eulerhermes.com
Θα επιβεβαιώσουμε την ασφαλή παραλαβή της αίτησής και θα σας απαντήσουμε μέσα σε διάστημα
ενός μήνα από την αίτησή σας, εφόσον είναι εφικτό.
Μέρος 1ο: Πρόσωπο το οποίο αφορά η αίτηση (το υποκείμενο των δεδομένων)
Τίτλος: Κος / Κα / Άλλο
Επώνυμο:
Όνομα:
Οποιοδήποτε άλλο όνομα με το οποίο είστε γνωστός/ή και το οποίο θα μπορούσε να βοηθήσει στην
αναζήτηση των πληροφοριών:
Διεύθυνση:
Ταχυδρομικός Κώδικας:
Τηλέφωνο:
E-mall:
Μέρος 2ο : Απόδειξη της ταυτότητάς σας
Παρακαλείστε όπως συμπεριλάβετε ένα αντίγραφο της αστυνομικής σας ταυτότητάς ή του
διαβατηρίου σας καθώς και ένα αποδεικτικό του ΑΦΜ σας.
Αυτό απαιτείται για να επιβεβαιώσουμε ότι οι πληροφορίες θα σταλούν μόνο στο υποκείμενο των
δεδομένων και όχι σε κάποιον τρίτο, ο οποίος δεν έχει εξουσιοδοτηθεί από εσάς. Εάν τίποτε από τα
παραπάνω δεν είναι διαθέσιμο παρακαλείστε να επικοινωνήσετε με τη διεύθυνση
privacy.gr@eulerhermes.com για συμβουλές σχετικά με τυχόν άλλες αποδεκτές μορφές
επαλήθευσης της ταυτότητάς σας.

Μέρος 3ο : Ζητούμενες Πληροφορίες
Προκειμένου να μας βοηθήσετε να διεκπεραιώσουμε το αίτημά σας γρήγορα και αποδοτικά σας
παρακαλούμε να μας δώσετε όσο το δυνατόν περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις
πληροφορίες που ζητάτε.
Θα ήθελα να:
 Επιβεβαιώσω ότι ο/η Euler Hermes Hellas επεξεργάζεται προσωπικά μου δεδομένα
 Λάβω αντίγραφο των προσωπικών μου δεδομένων
 Λάβω συμπληρωματικό και επεξηγηματικό υλικό ως προς τα ακόλουθα λεπτομερώς
αναφερόμενα:
 τους σκοπούς της επεξεργασίας
 τις κατηγορίες των υπό επεξεργασία προσωπικών μου δεδομένων
 τους αποδέκτες, ή τις κατηγορίες των αποδεκτών των προσωπικών μου δεδομένων
 την προβλεπόμενη περίοδο διατήρησης των προσωπικών μου δεδομένων και, εάν αυτό
είναι δυνατόν, τα κριτίρια σύμφωνα με τα οποία καθορίστηκε αυτή η περίοδος
 τα δικαιώματά μου σχετικά με τη διόρθωση ή διαγραφή, τον περιορισμό επεξεργασίας ή
την άρνηση της επεξεργασίας, και την έκδοση ενός παραπόνου σε κάποια αρχή προστασίας
δεδομένων
 πληροφορίες σχετικά με την πηγή των προσωπικών δεδομένων (εάν δεν τα συλλέξατε
από εμένα)
 οποιαδήποτε αυτόματη λήψη αποφάσεων η οποία έχει νομικές ή άλλου είδους συνέπειες
πάνω μου, καθώς επίσης τη λογική η οποία χρησιμοποιήθηκε και τις συνέπειες της
επεξεργασίας σε εμένα
 στην περίπτωση που τα προσωπικά μου δεδομένα μεταφέρονται στο εξωτερικό, τα
απαραίτητα μέτρα ασφαλείας σχετικά με τη μεταφορά
Θα επιθυμούσα να απαντήσετε στο αίτημα μου και να μου παρέχετε τις σχετικές πληροφορίες με
τον ακόλουθο τρόπο:
 Ταχυδρομικά  E-mail
Εάν είναι δυνατόν, σας παρακαλούμε να περιορίσετε το αίτημά σας σε μια συγκεκριμένη πολιτική,
υπηρεσία, τμήμα, ομάδα, άτομο ή συμβάν. Σας παρακαλούμε να συμπεριλάβετε χρονικά πλαίσια,
ημερομηνίες, ονόματα ή τύπους δεδομένων, οποιαδήποτε αναφορά αρχείου, καθώς και
οποιαδήποτε άλλη πληροφορία η οποία θα καταστήσει δυνατό τον εντοπισμό των δεδομένων σας.
Για παράδειγμα, για διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομίου, παρακαλούμε να μας παρέχετε τα
ονόματα αποστολέων και παραληπτών, καθώς και εκτιμώμενες ημερομηνίες.

Παρακαλούμε να συνεχίσετε την περιγραφή σε επιπλέον φύλλο χαρτιού, εάν χρειαστεί.

Εγώ, ο/η
, επιβεβαιώνω ότι οι πληροφορίες που παρέχω στη φόρμα
αυτή είναι σωστές και ότι εγώ είμαι το υποκείμενο των δεδομένων του οποίου το όνομα φαίνεται
στη φόρμα αυτή. Κατανοώ ότι η Euler Hermes Hellas πρέπει να επιβεβαιώσει την απόδειξη της
ταυτότητάς μου και ότι ενδέχεται να είναι απαραίτητο να έρθει ξανά σε επικοινωνία μαζί μου για
περεταίρω πληροφορίες ώστε να εντοπίσει τα προσωπικά δεδομένα για τα οποία επιθυμώ να λάβω
ενημέρωση. Κατανοώ ότι το αίτημα μου δεν θα είναι έγκυρο έως ότου η Euler Hermes Hellas λάβει
όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες. Κατανοώ επίσης ότι ενώ η αίτηση αυτή είναι δωρεάν, εάν
ζητήσω τις ίδιες πληροφορίες ξανά ή υποβάλλω αβάσιμα ή υπερβολικά αιτήματα, η Euler Hermes
Hellas μπορεί να με χρεώσει με λογικά διαδικαστικά έξοδα ώστε να διεκπεραιώσει το αίτημά μου.
Υπογραφή:

Ημερομηνία:

