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Για την ταυτοποίηση του υποβαλλόμενου αιτήματος, θα σας ζητηθούν παρακάτω περαιτέρω πληροφορίες
οι οποίες εξυπηρετούν στη διεκπεραίωση του αιτήματός σας. Παρακαλείσθε να συμπληρώσετε την
παρακάτω φόρμα και να την επιστρέψετε σε εμάς ή εναλλακτικά να επικοινωνήσετε μαζί μας γραπτώς ή
μέσω email μαζί με ένα αντίγραφο της ταυτότητάς σας:
Διεύθυνση αλληλογραφίας: Λ. ΜΑΡΙΝΟΥ ΑΝΤΥΠΑ 53 ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ ΤΚ 16345
Διεύθυνση email: info@tax-care.net
Η απάντηση στο αίτημα σας θα πραγματοποιηθεί είτε μέσω email είτε μέσω αλληλογραφίας στα στοιχεία
επικοινωνίας τα οποία θα μας υποδείξετε.
1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
Παρακαλώ σημειώστε τα παρακάτω στοιχεία, τα οποία εξυπηρετούν στην ταυτοποίησή σας για
την παροχή των ζητούμενων πληροφοριών.
Επώνυμο:
Όνομα:
Διεύθυνση:
ΤΚ – Περιοχή:
Τηλέφωνο (σταθερό):
Email:
ΑΦΜ (εάν πρόκειται για εταιρεία):

2. ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ
Ζητείται προκειμένου να γίνει η ταυτοποίηση του υποκειμένου και να μην δοθούν στοιχεία σε
κάποιον τρίτο ο οποίος δεν έχει εξουσιοδοτηθεί από το υποκείμενο. Για περισσότερες
πληροφορίες σχετικά, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Προσωπικών
Δεδομένων κο Θεοχάρη Χατζηγρηγορίου στο τηλέφωνο 2130444005 ή στο email info@taxcare.net .
3. ΖΗΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Παρακαλώ σημειώστε τι αφορά αυτή η αίτηση:

Πρόσβαση: Έχετε τη δυνατότητα να ενημερώνεστε για τη συλλογή και επεξεργασία των
προσωπικών σας δεδομένων από την εταιρεία μας, καθώς και δικαίωμα να λάβετε
αντίγραφο αυτών.
Διόρθωση: Έχετε το δικαίωμα να προβείτε σε ενημέρωση και διόρθωση ενδεχόμενων λαθών
σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα
Διαγραφή: Δύνασθε να αιτηθείτε τη διαγραφή των δεδομένων σας από την εταιρεία μας.
Κατ’ εξαίρεση μπορούμε να αρνηθούμε τη διαγραφή σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
Περιορισμός της επεξεργασίας : Έχετε το δικαίωμα να αιτηθείτε τον περιορισμό της
επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων από την εταιρεία μας
Φορητότητα: Έχετε το δικαίωμα να λαμβάνετε σε δομημένη, ευρέως χρησιμοποιούμενη και
μηχανικά αναγνώσιμη μορφή, τα προσωπικά δεδομένα που μας έχετε παράσχει σχετικά με
εσάς.
Εναντίωση: Έχετε το δικαίωμα να εναντιωθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων σας
σχετικά με συγκεκριμένους σκοπούς, πχ εμπορικούς, διαφημιστικούς, στατιστικούς).

4. ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
Προκειμένου να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στο αίτημά σας, παρακαλώ περιγράψτε με
λεπτομέρεια και σαφήνεια το αίτημά σας (π.χ. συμπεριλάβετε ονόματα, ημερομηνίες, κ.λπ.)

5. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
Παρακαλώ σημειώστε τον τρόπο με τον οποίο επιθυμείτε να σας αποσταλούν οι αιτούμενες
πληροφορίες για τα προσωπικά σας δεδομένα.
Μέσω email

Μέσω ταχυδρομείου

Σε περίπτωση που επιθυμείτε την αποστολή μέσω ταχυδρομείου παρακαλώ σημειώστε τα
παρακάτω στοιχεία
Ονοματεπώνυμο/ Επωνυμία:

Διεύθυνση:
ΤΚ - Περιοχή
Τηλέφωνο:
ΑΦΜ (σε περίπτωση εταιρείας):
Υπόψιν κου/κας (σε περίπτωση εταιρείας):
Σας ενημερώνουμε ότι στην περίπτωση που η διαβίβαση των δεδομένων είναι απαραίτητη για τη
θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων δικαστικώς ή εξωδικαστικώς το έννομο συμφέρον της
εταιρείας μας υπερτερεί και δεν είναι δυνατή η ικανοποίηση του δικαιώματος εναντίωσης που τυχόν
ασκήσετε. Επίσης, σε περίπτωση που θεωρήσετε ότι θίγονται καθ’ οιοδήποτε τρόπο τα προσωπικά σας
δεδομένα, μπορείτε να υποβάλετε ανά πάσα στιγμή καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων
Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr).
Στο αίτημά σας θα απαντήσουμε εντός 30 ημερών από τη λήψη του. Σε περίπτωση που απορρίψουμε το
αίτημά σας (π.χ. σε περίπτωση απόρριψης αιτήματος διαγραφής λόγω έννομου συμφέροντος της
εταιρείας), θα σας ενημερώσουμε και για τους λόγους απόρριψης.
Σε κάθε περίπτωση, για κάθε διευκρίνιση ή πληροφορία μπορεί να επικοινωνείτε με τον Υπεύθυνο
Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της εταιρείας μας, κο Θεοχάρη Χατζηγρηγορίου, στο τηλέφωνο
2130444005 ή στο email info@tax-care.net .
Επιβεβαιώνω ότι είμαι ο/η ίδιος/α το υποκείμενο των προσωπικών δεδομένων για τα οποία υποβάλλω την παρούσα
αίτηση. Συναινώ να επικοινωνήσει μαζί μου η εταιρεία είτε τηλεφωνικά είτε μέσω email σε περίπτωση που χρειαστεί
να παράσχω περισσότερες πληροφορίες οι οποίες θα εξυπηρετήσουν στην ταυτοποίηση των προσωπικών μου
δεδομένων για το υπό εξέταση αίτημα καθώς και σε περίπτωση που χρειαστεί να παράσχω περαιτέρω διευκρινίσεις
οι οποίες ενδέχεται να χρειαστούν για τη διεκπεραίωση του αιτήματος μου. Γνωρίζω επίσης ότι σύμφωνα με τον Γενικό
Κανονισμό για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, οι πληροφορίες που γνωστοποιούνται καθώς και όλες οι
ενέργειες που αναλαμβάνονται για τη διεκπεραίωση του αιτήματος, παρέχονται δωρεάν. Ωστόσο, εάν τα αιτήματα
του υποκειμένου είναι προδήλως αβάσιμα ή υπερβολικά, ιδίως λόγω του επαναλαμβανόμενου χαρακτήρα τους, ο
υπεύθυνος επεξεργασίας μπορεί είτε να επιβάλει την καταβολή εύλογου τέλους ή να αρνηθεί να δώσει συνέχεια στο
αίτημα.

Υπογραφή

Ημ/νια __/__/____
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