ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ
Αποκλειστικά για αιτήματα υποκειμένου δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (άρθρα 12-22 του ΓΚΠΔ)
Τα πεδία με (*) είναι υποχρεωτικά.

1. Στοιχεία Υποκειμένου Δεδομένων
Διεύθυνση*1

Ονοματεπώνυμο *:
Οδός:
T.K.:

Αριθμός:
Πόλη:

Χώρα:
e-mail:

Τηλέφωνο/α επικοινωνίας2:

Fax:

2. Ποια η σχέση σας με τον Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου
(ΔΣΜΚ)3;

3. Αίτημα* (Για την εξάσκηση ποιού δικαιώματός σας αποτείνεστε στον ΔΣΜΚ;)
☐

Δικαίωμα πρόσβασης

☐

Δικαίωμα διόρθωσης

☐

Δικαίωμα διαγραφής («δικαίωμα στη λήθη»)

☐

Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας

☐

Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων

☐

Δικαίωμα εναντίωσης

☐

Δικαίωμα εναντίωσης στην αυτοματοποιημένη ατομική λήψη αποφάσεως και κατάρτιση προφίλ

1

Συμπληρώστε υποχρεωτικά είτε την ταχυδρομική είτε την ηλεκτρονική σας δ/νση (e-mail).
Το τηλέφωνο επικοινωνίας συμπληρώνεται για επικοινωνία με το υποκείμενο των δικαιωμάτων σε περίπτωση που κριθεί
απαραίτητο.
3
Π.χ. εργαζόμενος, προμηθευτής, αιτητής, κ.λπ.
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8. Αντικείμενο/Λεπτομέρειες Αιτήματος* (Περιγράψτε τα το αίτημά σας)

Ενημέρωση







Τα προσωπικά δεδομένα σας τυγχάνουν επεξεργασίας από τον ΔΣΜΚ για σκοπούς εξέτασης του αιτήματός σας.
Κατά την εξέταση του αιτήματος, ενδεχομένως να ζητηθούν συμπληρωματικά στοιχεία. Σε κάποιες περιπτώσεις
πιθανόν να ζητηθούν και πληροφορίες από τρίτα πρόσωπα, όταν κρίνεται ότι αυτό θα βοηθήσει στην εξέταση του
αιτήματος. Κατά την διαδικασία εξέτασης του αιτήματός σας, πιθανόν να αποκαλυφθεί η ταυτότητα σας σε τρίτα
πρόσωπα αν αυτό είναι απαραίτητο. Παρακαλώ ενημερώστε μας σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε να
κοινοποιηθεί κάποιο στοιχείο σας και για ποιό λόγο.
Τα στοιχεία που περιέχονται στον φάκελο του αιτήματος τηρούνται στα αρχεία του ΔΣΜΚ για χρονικό διάστημα
10 ετών από τη διεκπεραίωση της υπόθεσης, εξαιρουμένων των σχετικών διοικητικών πράξεων.
Για την άσκηση των δικαιωμάτων των υποκειμένων των δεδομένων (πρόσβασης, διόρθωσης και περιορισμού άρθρα 15, 16 και 18 του ΓΚΠΔ) που επεξεργάζεται ο ΔΣΜΚ σε σχέση με την εξέταση του αιτήματός σας και όσων
έχουν συλλεχθεί στο πλαίσιο εξέτασής του, μπορείτε να απευθύνεστε στο dataprotection@dsm.org.cy .

Ημερομηνία

Υπογραφή

Μπορείτε να υποβάλετε το παρόν έντυπο με τους εξής τρόπους:



Ηλεκτρονικά με αποστολή στο email: dataprotection@dsm.org.cy
Με ταχυδρομική αποστολή στα γραφεία του ΔΣΜΚ: Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων ΔΣΜΚ
Ευαγγελίστριας 68,
2057, Στρόβολος, Κύπρος
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