
 

 

 

Αίτηση Υποκείμενου Δεδομένων για Διαγραφή (ΓΚΔΠ) 
 

 

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΓΡΑΦΗ 

Το Άρθρο 17 του Κανονισμού 2016/679 Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων 

Προσωπικού Χαρακτήρα (ΓΚΔΠ) σας δίνει το δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή ορισμένων 

προσωπικών δεδομένων τα οποία διατηρούνται από την C.P.N CARIERISTA PROFESSIONAL. 

Απαιτούμε όπως το συγκεκριμένο αίτημα σας υποβληθεί ηλεκτρονικά μέσω ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου support@carierista.com. Εάν είσαστε 

πελάτης μας, μπορείτε να διαγράψετε τα δεδομένα σας μέσω της ιστοσελίδας μας www.carierista.com 

αφού κάνετε log-in.  

Αναμένουμε να απαντήσουμε στο αίτημα σας εντός ενός μηνός από την παραλαβής ενός πλήρως 

συμπληρωμένου εντύπου αφού αποδείξετε την ταυτότητα σας σε εμάς.  

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τα δικαιώματα σας σε σχέση με τον ΓΚΔΠ, επισκεφθείτε 

την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων στην διεύθυνση: 

www.carierista.com/el/privacy-policy 

 

I. Ονοματεπώνυμο του Αιτούντος (Υποκείμενου Δεδομένων) και στοιχεία επικοινωνίας 

Παρακαλώ καταχωρίστε τις πληροφορίες του υποκείμενου δεδομένων στο χώρο που σας 

παρέχουμε πιο κάτω. [Εάν υποβάλετε αυτό το αίτημα για λογαριασμό του υποκείμενου των 

δεδομένων θα πρέπει να δώσετε το όνομα σας και τα στοιχεία επικοινωνίας σας στην Ενότητα ΙΙΙ] 

Θα χρησιμοποιήσουμε μόνο τις πληροφορίες που παρέχετε σε αυτή τη φόρμα για να προσδιορίσετε 

εσάς και τα προσωπικά δεδομένα στα οποία ζητάτε τη διαγραφή και να απαντήσουμε στο αίτημα σας. 

 

Όνομα και Επίθετο: 

 

  

 

Οποιαδήποτε άλλα ονόματα με τα οποία σας 

γνωρίζουν (Συμπεριλαμβανομένων των 

ψευδώνυμων) 

 

  

 

Διεύθυνση: 

 

  

 

Ημερομηνία Γέννησης: 
  

 



 

 

 

Αριθμός Τηλεφώνου: 

 

  

 

Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου: 

 

  

 

Εάν είσαστε τωρινός ή πρώην υπάλληλος 

της C.P.N CARIERISTA PROFESSIONAL, 

παρακαλώ όπως δώσετε τον αριθμό 

αναγνώρισης σας και τις ημερομηνίες 

απασχόλησης σας (περίπου). 

 

  

 

Αναφέρετε άλλα μοναδικά αναγνωριστικά 

στοιχεία ή σχετικές πληροφορίες που θα μας 

βοηθήσουν να εντοπίσουμε τα προσωπικά 

σας δεδομένα (για παράδειγμα τον αριθμό 

φορολογικού σας μητρώο ή τον αριθμό της 

κάρτας μέλους σας) 

  

 

 

II. Απόδειξη Ταυτότητας υποκείμενου δεδομένων 

Απαιτούμε την απόδειξη της ταυτότητας σας προτού μπορέσουμε να απαντήσουμε στο αίτημα σας για 

διαγραφή δεδομένων. Για να μας βοηθήσετε να μπορέσουμε να σας ταυτοποιήσουμε, θα πρέπει να μας 

προμηθεύσετε με ταυτοποίηση η οποία να αναφέρει ξεκάθαρα το όνομα σας, την ημερομηνία γέννησης 

και την τρέχουσα διεύθυνση σας. Δεχόμαστε φωτοαντίγραφο ή σαρωμένη εικόνα ενός από τα 

παρακάτω ως απόδειξη ταυτότητας: Διαβατήριο ή άλλο έντυπο με φωτογραφία όπως η άδεια οδήγησης, 

η εθνική ταυτότητα, πιστοποιητικό γεννήσεως ή υιοθεσίας. Αν έχετε αλλάξει το όνομα σας, 

παρακαλείσθε όπως μας προμηθεύσετε με τα σχετικά έντυπα που αποδεικνύουν την αλλαγή. 

Εάν δεν έχετε στην κατοχή σας οποιαδήποτε από τα πιο πάνω έντυπα ταυτοποίησης, παρακαλώ όπως 

επικοινωνήσετε με support@carierista.com για συμβουλές σχετικά με άλλους αποδεκτούς τρόπους 

ταυτοποίησης.  

Μπορεί να απαιτήσουμε άλλες πρόσθετες πληροφορίες από εσάς για να μπορέσουμε να σας 

ταυτοποιήσουμε και να μπορέσουμε να επεξεργαστούμε το αίτημα σας.  

 

III. Αιτήματα που υποβάλλονται εκ μέρους του Υποκείμενου Δεδομένων 

Παρακαλώ συμπληρώστε αυτήν την ενότητα της φόρμας με το όνομα και τα στοιχεία επικοινωνίας σας, 

εάν ενεργείτε για λογαριασμό του υποκείμενου δεδομένων.  

Όνομα και Επίθετο: 
  

 



 

 

 

Διεύθυνση: 

 

  

 

Ημερομηνία Γέννησης: 

 

  

 

Αριθμός Τηλεφώνου: 

 

  

 

Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου: 

 

  

 

 

Δεχόμαστε φωτοαντίγραφο ή σαρωμένη εικόνα ενός από τα παρακάτω ως απόδειξη της ταυτότητας 

σας: Διαβατήριο ή άλλο έντυπο με φωτογραφία όπως η άδεια οδήγησης, η εθνική ταυτότητα, 

πιστοποιητικό γεννήσεως ή υιοθεσίας. Εάν δεν έχετε στην κατοχή σας οποιαδήποτε από τα πιο πάνω 

έντυπα ταυτοποίησης, παρακαλώ όπως επικοινωνήσετε με support@carierista.com για συμβουλές 

σχετικά με άλλους αποδεκτούς τρόπους ταυτοποίησης. Μπορεί να ζητήσουμε από εσάς πρόσθετες 

πληροφορίες για να επιβεβαιώσουμε την ταυτότητα σας. 

Απαιτούμε την απόδειξη της ταυτότητας του υποκείμενου δεδομένων προτού μπορέσουμε να 

απαντήσουμε στο αίτημα σας. Για να μας βοηθήσετε να μπορέσουμε να ταυτοποιήσουμε τον 

υποκείμενο δεδομένων, θα πρέπει να μας προμηθεύσετε με ταυτοποίηση η οποία να αναφέρει ξεκάθαρα 

το όνομα του υποκείμενου δεδομένων, την ημερομηνία γέννησης και την τρέχουσα διεύθυνση του. 

Δεχόμαστε φωτοαντίγραφο ή σαρωμένη εικόνα ενός από τα παρακάτω ως απόδειξη ταυτότητας: 

Διαβατήριο ή άλλο έντυπο με φωτογραφία όπως η άδεια οδήγησης, η εθνική ταυτότητα, πιστοποιητικό 

γεννήσεως ή υιοθεσίας. Αν ο υποκείμενος δεδομένων έχει αλλάξει το όνομα του, παρακαλείσθε όπως 

μας δώσετε τα προμηθεύσετε με τα σχετικά έντυπα που αποδεικνύουν την αλλαγή. 

Αποδεχόμαστε αντίγραφο των ακόλουθων στοιχείων ως απόδειξη της νόμιμης εξουσιοδότησης σας να 

ενεργείτε για λογαριασμό του υποκείμενου των δεδομένων: γραπτή και πιστοποιημένη συναίνεση 

υπογεγραμμένη από τον υποκείμενο των δεδομένων, επικυρωμένο αντίγραφο Πληρεξουσίου, ή 

απόδειξη γονικής μέριμνας. 

Μπορεί να ζητήσουμε από εσάς πρόσθετες πληροφορίες για να επιβεβαιώσουμε την ταυτότητα του 

υποκείμενου δεδομένων. Επιφυλασσόμαστε των δικαιωμάτων μας να αρνηθούμε να ενεργήσουμε 

κατόπιν αιτήματος σας αν δεν μπορούμε να επαληθεύσουμε τη νόμιμη εξουσιοδότηση σας να 

ενεργήσετε για λογαριασμό του υποκείμενου των δεδομένων. 

 

IV. Πληροφορίες με βάση το άρθρο 17 

Με βάση το άρθρο 17, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή προσωπικών σας δεδομένων όπου 

υφίσταται ένας από τους ακόλουθους λόγους: 

• τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν είναι πλέον απαραίτητα σε σχέση με τους σκοπούς για 



 

 

τους οποίους συλλέχθηκαν ή υποβλήθηκαν κατ' άλλο τρόπο σε επεξεργασία. 

• Ανακαλέσατε τη συγκατάθεση επί της οποίας βασίζεται η επεξεργασία και δεν υπάρχει άλλη 

νομική βάση για την επεξεργασία, 

• Αντιτίθεστε στην επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 21(1) του ΓΚΔΠ για: 

• Επεξεργασία περιλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ η οποία είναι απαραίτητη για την 

εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση 

δημόσιας εξουσίας και   

• Δεν υφίστανται επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι για την επεξεργασία οι οποίοι υπερισχύουν των 

συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή 

υποστήριξη νομικών αξιώσεων. 

• Αντιτίθεστε στην επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 21(1) του ΓΚΔΠ για: 

• Επεξεργασία περιλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ η οποία είναι απαραίτητη για τους 

σκοπούς των έννομων συμφερόντων που επιδιώκουμε εμείς ή τρίτος και 

• Δεν υφίστανται επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι για την επεξεργασία οι οποίοι υπερισχύουν των 

συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή 

υποστήριξη νομικών αξιώσεων. 

• Αντιτίθεστε στην επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 21(2) του ΓΚΔΠ για απευθείας εμπορική 

προώθηση. 

• Έχουμε υποβάλει σε παράνομη επεξεργασία τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα 

• Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα πρέπει να διαγραφούν, ώστε να τηρηθεί νομική υποχρέωση 

βάσει του ενωσιακού δικαίου ή του δικαίου κράτους μέλους, στην οποία είμαστε υπόλογοι. 

• Έχουμε συλλέξει τα προσωπικά σας δεδομένα σε σχέση με την προσφορά υπηρεσιών της 

κοινωνίας της πληροφορίας σε παιδί με βάση το άρθρο 8(1) του ΓΚΔΠ. 

Για να μας βοηθήσετε να επεξεργαστούμε το αίτημα σας γρήγορα και αποτελεσματικά, παρακαλούμε 

όπως μας δώσετε όσο το δυνατόν περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα που 

ζητάτε να διαγράψετε και τα παραπάνω σημεία ή τους λόγους για τους οποίους βασίζεστε για να 

ζητήσετε την διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων.  

Αν δημοσιοποιήσαμε τα προσωπικά δεδομένα σας που αποτελούν το αντικείμενο της αίτησης για 

διαγραφή, θα λάβουμε εύλογα μέτρα, συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών μέτρων, για να 

ενημερώσουμε άλλους οργανισμούς που επεξεργάζονται τα προσωπικά σας δεδομένα που ζητήσατε να 

διαγράψετε, συμπεριλαμβανομένων τυχόν συνδέσμων και αντιγράφων των προσωπικών δεδομένων. 

Θα κοινοποιήσουμε τη διαγραφή των προσωπικών δεδομένων σας σε κάθε παραλήπτη στον οποίο 

αποκαλύψαμε τα προσωπικά δεδομένα (για παράδειγμα, σε τρίτους παρόχους υπηρεσιών που 

επεξεργάζονται τα δεδομένα για λογαριασμό μας) εκτός αν αυτοί είναι αδύνατο ή εάν συνεπάγεται 

δυσανάλογη προσπάθεια. Επίσης, θα σας ενημερώσουμε για αυτούς τους παραλήπτες εάν το ζητήσετε. 



 

 

Θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για πρόσθετες πληροφορίες, εάν το αίτημα σας δεν είναι σαφές ή δεν 

παρέχει επαρκείς πληροφορίες για να πραγματοποιήσουμε αναζήτηση (για παράδειγμα εάν ζητήσετε 

διαγραφή «όλων των πληροφοριών μου»)  

Το εφαρμοστέο δίκαιο μπορεί να μας επιτρέπει ή να μας αναγκάζει να αρνηθούμε να ικανοποιήσουμε 

το αίτημα σας, ή μπορεί να έχουμε ήδη καταστρέψει ή διαγράψει ή να καταστήσαμε τα προσωπικά σας 

δεδομένα ανώνυμα σύμφωνα με τους κανόνες μας για διατήρηση των δεδομένων ή αρχείων. Εάν δεν 

μπορούμε να ικανοποιήσουμε το αίτημα σας, θα σας πληροφορήσουμε για τους λόγους, υπό την 

επιφύλαξη τυχόν νομικών ή άλλων περιορισμών. Αν διαπιστώσουμε ότι τα προσωπικά δεδομένα που 

ζητάτε να διαγράψουμε δεν υπόκεινται στο άρθρο 17, θα σας ενημερώσουμε για αυτή μας την 

απόφαση. 

Θα αρχίσουμε να επεξεργαζόμαστε το αίτημα σας για διαγραφή μόλις επαληθεύσουμε την ταυτότητα 

σας και διαθέτουμε όλες τις πληροφορίες που χρειαζόμαστε για να εντοπίσουμε τα σχετικά προσωπικά 

δεδομένα.  

V. Υπογραφή και Βεβαίωση 

Εγώ, ________________________________________ βεβαιώνω ότι οι πληροφορίες που παρέχονται 

σε αυτό το έντυπο είναι ορθές και ότι είμαι το πρόσωπο του οποίου το όνομα εμφανίζεται στο παρόν 

έντυπο. Κατανοώ ότι το: (1) C.P.N CARIERISTA PROFESSIONAL πρέπει να επιβεβαιώσει την 

γνησιότητα της ταυτότητας και δυνατόν να χρειαστεί να επικοινωνήσει μαζί μου για περισσότερες 

πληροφορίες και (2) το αίτημα μου δεν είναι έγκυρο έως ότου η C.P.N CARIERISTA 

PROFESSIONAL λάβει όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες για επεξεργασία του αιτήματος μου. 

__________________________________ 

Υπογραφή 

__________________________________ 

Ημερομηνία 

 

 

VI. Υπογραφή Εξουσιοδοτημένου Προσώπου  

Εγώ, _____________________________, βεβαιώνω ότι είμαι εξουσιοδοτημένος να ενεργώ εξ 

ονόματος του υποκείμενου των δεδομένων. Κατανοώ ότι η C.P.N CARIERISTA PROFESSIONAL 

πρέπει να επιβεβαιώσει την γνησιότητα της ταυτότητας μου και τη νόμιμη εξουσιοδότηση μου να 

ενεργώ για λογαριασμό του υποκείμενου δεδομένων και ίσως χρειαστεί να απαιτήσουν από εμένα 

συμπληρωματικές πληροφορίες με σκοπό να επαληθεύσουν τα πιο πάνω. 

__________________________________ 

Υπογραφή 

__________________________________ 

Ημερομηνία 


