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Φόρµα Άσκησης ∆ικαιωµάτων αναφορικά µε Προσωπικά ∆εδοµένα 
Παρακαλούµε να µην χρησιµοποιείτε αυτή τη φόρµα για να πάρετε γενικές πληροφορίες ή 

για να υποβάλετε άλλου είδους αιτήµατα. 
Σύµφωνα µε τον «Γενικό Κανονισµό για την Προστασία των ∆εδοµένων» της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης («ΓΚΠ∆» / «GDPR»), ως υποκείµενο δεδοµένων έχετε το 
δικαίωµα να γνωρίζετε ποια από τα προσωπικά σας δεδοµένα τηρούµε και 
επεξεργαζόµαστε καθώς και το δικαίωµα να ζητήσετε διόρθωση των δεδοµένων 
σας. Υπό τις προϋποθέσεις που ορίζει ο νόµος, έχετε επίσης το δικαίωµα να 
ζητήσετε διαγραφή, περιορισµό της επεξεργασίας και να εναντιωθείτε σε 
αυτοµατοποιηµένη επεξεργασία. Μπορείτε να ασκήσετε αυτά τα δικαιώµατα µε 
γραπτό αίτηµα σε οποιαδήποτε µορφή. Ωστόσο, προκειµένου να σας 
διευκολύνουµε στην υποβολή ενός πλήρους αιτήµατος, το οποίο θα µας επιτρέψει 
να απαντήσουµε εγκαίρως, σας συµβουλεύουµε να χρησιµοποιήσετε αυτή τη 
φόρµα. Η απάντησή µας θα απευθύνετε σε εσάς ή στο τρίτο µέρος που 
ενδεχοµένως εξουσιοδοτήσετε προκειµένου να ενεργεί για λογαριασµό σας. Θα 
χρειαστεί να µας παρέχετε απόδειξη της ταυτότητάς σας. Θα επεξεργαστούµε το 
αίτηµά σας εντός 30 ηµερολογιακών ηµερών από την παραλαβή της πλήρως 
συµπληρωµένης φόρµας και της απόδειξης της ταυτότητάς σας. 
 
Προκειµένου να διεκπεραιώσουµε 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) ή τηλεφωνικώς 
για να ασκήσετε το δικαίωµά σας στα παρακάτω κανάλια επικοινωνίας: 
 
∆ιεύθυνση αλληλογραφίας: Σεβαστουπόλεως 113, ΤΚ 11526 Αθήνα 
 
∆ιεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (email): dpo@eurotrustsec.gr 
 
Τηλέφωνα Επικοινωνίας:  210 3363100 
 
Θα επιβεβαιώσουµε την ασφαλή παραλαβή της αίτησής και θα σας απαντήσουµε 
µέσα σε διάστηµα ενός µήνα από την αίτησή σας, εφόσον είναι εφικτό. 
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Μέρος 1ο : Πρόσωπο το οποίο αφορά η αίτηση (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:  
∆ιεύθυνση:  
Ταχυδροµικός Κώδικας: 
Τηλέφωνο:  
E-mail: 
Μέρος 2ο : Στοιχεία Πληρεξούσιου / Εκπρόσωπου 
(Εάν υποβάλετε το αίτηµα για λογαριασµό του υποκειµένου 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:  
∆ιεύθυνση:  
Ταχυδροµικός Κώδικας: 
Τηλέφωνο:  
E-mail: 
Αντίγραφα εξουσιοδότησης (σηµειώστε µε Χ)     

 Εξουσιοδότηση   Πληρεξούσιο   Άλλο 
Μέρος 3ο : Απόδειξη της ταυτότητάς σας 
Χρειάζεται να µας δώσετε απόδειξη για την ταυτότητά σας, προκειµένου να µπορέσουµε να 
σας γνωστοποιήσουµε προσωπικά δεδοµένα. Η απόδειξη της ταυτότητάς σας θα πρέπει 
να περιλαµβάνει αντίγραφο από ένα έγγραφο αναγνώρισης, όπως δελτίο αστυνοµικής 
ταυτότητας, διαβατήριο, άδεια διαµονής και ένα έγγραφο που πιστοποιεί τη διεύθυνσή σας, 
όπως πρόσφατο λογαριασµό κοινής ωφέλειας. Εάν υποβάλετε το αίτηµα εκ µέρους του 
υποκειµένου των δεδοµένων, θα χρειαστεί να µας δώσετε αποδεικτικό ταυτότητας του 
υποκειµένου των δεδοµένων και απόδειξη του δικαιώµατός να ενεργείτε για λογαριασµό 
του. 
Εάν τίποτε από τα παραπάνω δεν είναι διαθέσιµο παρακαλείστε να επικοινωνήσετε µε τους 
τρόπους που περιγράφονται ανωτέρω για συµβουλές σχετικά µε τυχόν άλλες αποδεκτές 
µορφές επαλήθευσης της ταυτότητάς σας. 
 

Ως αποδεικτικά της ταυτότητάς µου επισυνάπτω τα κάτωθι αντίγραφα: 
(σηµειώστε µε Χ) 

Α.∆.Τ. ∆ιαβατήριο Άδεια ∆ιαµονής 
 
∆ιαχειριστικό τέλος: Πληροφορίες και αντίγραφα των δεδοµένων προσωπικού 
χαρακτήρα που υπόκεινται σε επεξεργασία παρέχονται δωρεάν. Εάν το υποκείµενο των 
δεδοµένων ζητήσει επιπλέον αντίγραφα των προσωπικών του δεδοµένων που υπόκεινται 
σε επεξεργασία ή εάν το αίτηµα του υποκειµένου των δεδοµένων είναι αστήρικτο ή 
υπερβολικό, ειδικά εξαιτίας του επαναλαµβανόµενου χαρακτήρα του, η Εταιρία διατηρεί το 
δικαίωµα να αρνηθεί να ενεργήσει κατόπιν του αιτήµατος ή να ζητήσει εύλογο 
διαχειριστικό τέλος, το οποίο θα καθορίζεται ανά περίπτωση. 
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Μέρος 4ο : 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.  
 

Παρακαλώ να µε ενηµερώσετε για τα ακόλουθα ή/και να προβείτε στις ακόλουθες 
µεταβολές: 

(σηµειώστε µε Χ): 
 

� Εάν υφίστανται προσωπικά µου δεδοµένα στην Εταιρία σας 
� Εάν τα προσωπικά δεδοµένα µου υφίστανται επεξεργασία 
� Επιθυµώ την πρόσβαση στα προσωπικά µου δεδοµένα 
� Επιθυµώ τη διόρθωση των προσωπικών µου δεδοµένων 
� Επιθυµώ τη διαγραφή των προσωπικών µου δεδοµένων 
� Επιθυµώ τον περιορισµό επεξεργασίας των προσωπικών µου δεδοµένων 
� Επιθυµώ τη µεταφορά των προσωπικών µου δεδοµένων 
� Επιθυµώ να ασκήσω το δικαίωµα εναντίωσης στην επεξεργασία των προσωπικών 

µου δεδοµένων 
� Επιθυµώ να ζητήσω ανθρώπινη παρέµβαση, να εκφράσω άποψη ή να 

αµφισβητήσω απόφαση η οποία βασίζεται σε αυτοµατοποιηµένη επεξεργασία 
 

Λόγος Αίτησης 
 

Παρακαλούµε να µας παρέχετε επιπλέον πληροφορίες σχετικά µε το αίτηµά σας: 
___________________________________________________ 
___________________________________________________ 
___________________________________________________ 
___________________________________________________ 
___________________________________________________ 
___________________________________________________ 
___________________________________________________ 
___________________________________________________ 
___________________________________________________ 
___________________________________________________ 
___________________________________________________ 
___________________________________________________ 

 
 

Παρακαλούµε να συνεχίσετε την περιγραφή σε επιπλέον φύλλο χαρτιού, εάν χρειαστεί. 
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Επιθυµώ να λάβω τις πληροφορίες: 
(σηµειώστε µε X) 

Σε ηλεκτρονική µορφή  ���� 
(κάποια αρχεία ενδέχεται να είναι πολύ µεγάλα για να αποσταλούν ηλεκτρονικά και µπορεί 
να χρειαστεί να τα παρέχουµε σε µορφή CD, DVD, USB) 
Μέσω ταχυδροµείου  ���� 
(Εφόσον επιθυµείτε να σας αποστείλουµε ταχυδροµικά τις πληροφορίες, θα φροντίσουµε 
να σηµειώσουµε σωστά τη διεύθυνση παραλήπτη. Ωστόσο, δεν µπορούµε να αναλάβουµε 
ευθύνη εάν οι πληροφορίες χαθούν στο ταχυδροµείο ή παραδοθούν λανθασµένα ή 
ανοιχθούν από κάποιον άλλο στην οικία σας.) 
Προφορικά, να δω µόνο τις πληροφορίες ���� 
(χωρίς τη λήψη αντιγράφου) 
Να παραλάβω τις πληροφορίες αυτοπροσώπως  ���� 

 

∆ήλωση Υποκειµένου των ∆εδοµένων 
 
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 Εταιρία «Eurotrust Χρηµατιστηριακή 
ΑΕΠΕΥ» πρέπει να επιβεβαιώσει την απόδειξη της ταυτότητάς µου και ότι ενδέχεται να 
είναι απαραίτητο να έρθει ξανά σε επικοινωνία µαζί µου για περαιτέρω πληροφορίες ώστε 
να εντοπίσει τα προσωπικά δεδοµένα για τα οποία επιθυµώ να λάβω ενηµέρωση. 
Κατανοώ ότι το αίτηµα µου δε θα είναι έγκυρο έως ότου η Εταιρία «Eurotrust 
Χρηµατιστηριακή ΑΕΠΕΥ» 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 Εταιρία «Eurotrust Χρηµατιστηριακή ΑΕΠΕΥ» µπορεί 
να µε χρεώσει µε λογικά διαχειριστικά έξοδα προκειµένου να διεκπεραιώσει το αίτηµά µου. 
 
Υπογραφή:______________________                                                 
 
Ηµεροµηνία:______________________      
 
 
∆ήλωση Πληρεξουσίου (εάν εφαρµόζεται) 
∆ηλώνω υπεύθυνα ότι οι πληροφορίες που παρέχω στην Εταιρία «Eurotrust 
Χρηµατιστηριακή ΑΕΠΕΥ» είναι ακριβείς και αληθινές και αφορούν το υποκείµενο των 
δεδοµένων. Επίσης, δηλώνω υπεύθυνα ότι ενεργώ νοµίµως για λογαριασµό του 
υποκειµένου των δεδοµένων. Αντιλαµβάνοµαι ότι η επεξεργασία των αποδεικτικών 
εγγράφων της ταυτότητας και της πληρεξουσιότητάς µου είναι απαραίτητη για την εξέταση 
του αιτήµατος που υποβάλλω. Ως εκ τούτου, αποδέχοµαι την ανωτέρω επεξεργασία και 
συµφωνώ να παρέχω επιπλέον στοιχεία στην Εταιρία «Eurotrust Χρηµατιστηριακή 
ΑΕΠΕΥ», εφόσον αυτά είναι απαραίτητα για την εξέταση και διεκπεραίωση εν λόγω 
αιτήµατος. 
 
Υπογραφή:______________________                                                 
 
Ηµεροµηνία:______________________      
 

 


