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Έντυπο Υποβολής Αιτήματος του Υποκειμένου των Δεδομένων 

Το παρόν έντυπο χρησιμοποιείται για την υποβολή αιτήματος του υποκειμένου των δεδομένων βάσει 
των διατάξεων του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(GDPR). 

Η ΕΥΑΘ ΑΕ, ως υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, δεσμεύεται σύμφωνα με 
το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο να αξιολογήσει το αίτημα σας και να προχωρήσει στην ικανοποίησή του, 
εφόσον αυτό είναι δυνατό, εντός ενός (1) μηνός από την παραλαβή του. Σε κάθε περίπτωση θα 
ενημερώνεστε άμεσα για την εξέλιξη της πορείας του αιτήματός σας. 

Αρμόδια Υπηρεσία Εξέτασης του Αιτήματος: Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών 

Προσωπικά Στοιχεία Υποβάλλοντος 

Ονοματεπώνυμο: 

Αρ. Ταυτότητας: 

ΑΦΜ: 

Διεύθυνση: 

Αριθμός Καταναλωτή (AKN): 

Τηλ. Επικοινωνίας: 

Email: 
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Είδος αιτήματος 
 
Επιλέξτε το είδος αιτήματος που υποβάλετε: 
 

☐ Αίτημα πρόσβασης 
 

☐ Διόρθωση των προσωπικών Δεδομένων 
 

☐ Διαγραφή προσωπικών δεδομένων 
 

☐ Περιορισμός της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
 

☐ Αίτημα φορητότητας προσωπικών Δεδομένων 
 

☐ Αντίταξη στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
 

☐ Αίτημα σχετικά με την αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων και την κατάρτιση προφίλ 

 
 
 
Επιλογή μέσου Επικοινωνίας 
 
Επιλέξτε το μέσο επικοινωνίας στο οποίο επιθυμείτε να επικοινωνήσουμε μαζί σας για την εξέλιξη 
του αιτήματός σας. 
 

☐ Τηλέφωνο επικοινωνίας 
 

☐ E-mail 
 

☐ Φυσική Αλληλογραφία 
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Αιτιολόγηση υποβολής αιτήματος (Παρακαλούμε προβάλλετε με σαφήνεια και πληρότητα τους 
λόγους που δικαιολογούν την υποβολή της αίτησής σας) 
 

 

 
 

Υπογραφή: 
 

 
 
 

Ημερομηνία: 
 

 
 
 

 
 
Αφού συμπληρωθεί το εν λόγω έντυπο θα πρέπει να υποβληθεί είτε στο αρμόδιο τμήμα στην Αγγελάκη 
6, είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις dpo@eyath.gr και gdpr-
team@eyath.gr, ή να ταχυδρομηθεί στη διεύθυνση: 
 
DPO 
ΕΥΑΘ ΑΕ 
Εγνατία 127,  
Θεσσαλονίκη, 54635 

mailto:dpo@eyath.gr
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