
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Σχολι Χοροφ Αντιγόνθ Βοφτου - Πολιτικι Απορριτου 1 

Περιεχόμενα 
 

Περιεχόμενα ..................................................................................................................................................................... 1 

1. Ειςαγωγι ....................................................................................................................................................................... 2 

1.1 Σχετικά .................................................................................................................................................................... 2 

1.2 Τροποποιιςεισ ........................................................................................................................................................ 2 

2. Δεδομζνα Προςωπικοφ Χαρακτιρα ............................................................................................................................. 2 

2.1 Φόρμεσ Επικοινωνίασ ............................................................................................................................................. 2 

2.2 Φωτογραφικό Υλικό και Πολυμζςα ........................................................................................................................ 3 

2.3 Μεταβίβαςθ ............................................................................................................................................................ 3 

2.4 Διατιρθςθ ............................................................................................................................................................... 3 

3. Δικαιϊματα των Υποκειμζνων ...................................................................................................................................... 4 

3.1 Ειςαγωγι ................................................................................................................................................................. 4 

3.2 Δικαίωμα Πρόςβαςθσ ............................................................................................................................................. 4 

3.3 Δικαίωμα Διόρκωςθσ και Διαγραφισ ..................................................................................................................... 4 

3.4 Δικαίωμα Περιοριςμοφ τθσ Επεξεργαςίασ ............................................................................................................. 5 

3.5 Δικαίωμα Εναντίωςθσ ............................................................................................................................................. 5 

3.6 Δικαίωμα Φορθτότθτασ .......................................................................................................................................... 5 

4. Επικοινωνία ................................................................................................................................................................... 6 

3.1 Τρόποι Επικοινωνίασ ............................................................................................................................................... 6 

Παράρτθμα – Αίτθςθ Άςκθςθσ Δικαιωμάτων Υποκειμζνου ............................................................................................ 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

Σχολι Χοροφ Αντιγόνθ Βοφτου - Πολιτικι Απορριτου 2 

1. Ειςαγωγή 
 

1.1 Σχετικά 

 

Το παρόν ζντυπο αποτελεί τθν Πολιτικι Απορριτου τθσ Σχολισ Χοροφ «Λίλα Πατοφνα» Αντιγόνθ Βοφτου, 

εφεξισ καλοφμενθ ωσ Σχολι. Με το παρόν, θ Σχολι δεςμεφεται να προςτατεφει τισ προςωπικζσ 

πλθροφορίεσ που ςυλλζγονται όταν χρθςιμοποιοφνται οι ιςτοςελίδεσ ι οι θλεκτρονικζσ εφαρμογζσ που 

επεξεργάηεται. Η επεξεργαςία αφορά τθ ςυλλογι, τθ χριςθ, τθ μεταβίβαςθ και τθ διατιρθςθ των 

δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα. 

 

1.2 Τροποποιιςεισ 

 

Σε περίπτωςθ που θ Σχολι επιλζξει να τροποποιιςει τθν παροφςα Πολιτικι Απορριτου, οι αλλαγζσ κα 

δθμοςιεφονται ςτο παρόν ζντυπο. Επιπλζον, όταν απαιτείται από το νόμο, κα ηθτείται θ ςυγκατάκεςθ των 

ατόμων που αφοροφν τα προςωπικά δεδομζνα πριν τθν τροποποίθςθ τθσ πολιτικισ. 

 

 

2. Δεδομζνα Προςωπικοφ Χαρακτήρα 
 

2.1 Φόρμεσ Επικοινωνίασ 

 

Η Σχολι παρζχει θλεκτρονικζσ φόρμεσ επικοινωνίασ προκειμζνου να διευκολφνει τθν επικοινωνία με κάκε 

ενδιαφερόμενο. Τα δεδομζνα που χρθςιμοποιοφνται ςτισ φόρμεσ αυτζσ (που μπορεί να είναι 

ονοματεπϊνυμα, τθλεφωνικοί αρικμοί,  διευκφνςεισ θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου κ.τ.λ.) μεταφζρονται 

απευκείασ ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ τθσ Σχολισ.  

Οι πλθροφορίεσ αυτζσ χρθςιμοποιοφνται αυςτθρά για τθν ικανοποιθτικι ανταπόκριςθ ςτισ ερωτιςεισ ι τα 

αιτιματά των ενδιαφερομζνων και δεν αποκαλφπτονται ςε τρίτουσ, εκτόσ από εκείνουσ που αναφζρονται 

ςτθν παροφςα πολιτικι ι όπου θ δθμοςιοποίθςθ απαιτείται ι επιτρζπεται από το νόμο. 

Για τθ νόμιμθ επεξεργαςία των δεδομζνων υπό τον Κανονιςμό (ΕΕ) 2016/679, αναγνωρίηεται μια νόμιμθ 

βάςθ πριν τθν επεξεργαςία των δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα. Σε αυτι τθν περίπτωςθ, θ νόμιμθ 

βάςθ για τθν επεξεργαςία των δεδομζνων είναι θ παραχϊρθςθ τθσ ρθτισ ςυγκατάκεςισ για τθν 
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επεξεργαςία, με τθν υποβολι τθσ εκάςτοτε φόρμασ μόνο ςε περίπτωςθ που γίνεται αποδεκτι θ παροφςα 

πολιτικι. 

 

2.2 Φωτογραφικό Υλικό και Πολυμζςα 

 

Ο επίςθμοσ ιςτότοποσ τθσ Σχολισ, κακϊσ και θ παρουςία τθσ ςτα μζςα κοινωνικισ δικτφωςθσ (ενδεικτικά 

Facebook, Instagram, Youtube, Vimeo) περιλαμβάνουν φωτογραφίεσ και βίντεο από μακιματα και 

παραςτάςεισ τθσ Σχολισ. Στο υλικό αυτό περιλαμβάνονται μακθτζσ-τριεσ και κακθγθτζσ-τριεσ τθσ Σχολισ, 

ενϊ μπορεί να εμφανίηονται και γονείσ ι ςχετιηόμενα πρόςωπα (κυρίωσ ςτο υλικό που αφορά τισ 

παραςτάςεισ). Το υλικό αυτό διαχειρίηεται αποκλειςτικά θ Σχολι μόνο για λόγουσ προβολισ. 

 

2.3 Μεταβίβαςθ 

 

Η Σχολι δεν μεταβιβάηει τα δεδομζνα προςωπικοφ χαρακτιρα που ζχουν ςυλλεχκεί από τισ φόρμεσ 

επικοινωνίασ. Οι φωτογραφίεσ και τα βίντεο που τθροφνται ςτον επίςθμο ιςτότοπο δεν μεταβιβάηονται ςε 

τρίτουσ. Οι φωτογραφίεσ και τα βίντεο που υφίςτανται ςτα μζςα μαηικισ δικτφωςθσ (π.χ. Facebook, 

Instagram, Youtube, Vimeo) προςτατεφονται από τουσ παρόχουσ, οι οποίοι οφείλουν να προςαρμόηονται 

ςτθν εκάςτοτε ιςχφουςα νομοκεςία. 

 

2.4 Διατιρθςθ 

 

Η Σχολι δεςμεφεται να μθ διατθρεί δεδομζνα προςωπικοφ χαρακτιρα για περίοδο μεγαλφτερθ από όςο 

είναι αναγκαίο και να διαςφαλίηει τθν αςφαλι διαγραφι τουσ. Για επιπλζον πλθροφορίεσ ςχετικά με τθν 

περίοδο διατιρθςθσ και τθν περίοδο διαγραφισ, οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να επικοινωνιςουν 

απευκείασ με τθν Σχολι ςτα ςτοιχεία επικοινωνίασ. 
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3. Δικαιϊματα των Υποκειμζνων 
 

3.1 Ειςαγωγι 

 

Σε αυτι τθν ενότθτα θ Σχολι κζτει τα δικαιϊματα που πθγάηουν από τον Κανονιςμό (ΕΕ) 2016/67. Για τθν 

άςκθςθ των δικαιωμάτων αυτϊν, κα πρζπει να χρθςιμοποιείται το ειδικό ζντυπο με τίτλο «Αίτθςθ Άςκθςθσ 

Δικαιωμάτων Υποκειμζνου» (παρζχεται ςτο τζλοσ του εντφπου). Ωσ υποκείμενο, κεωρείται κάκε άτομο για 

το οποίο τθροφνται από τθ Σχολι δεδομζνα προςωπικοφ χαρακτιρα. 

 

3.2 Δικαίωμα Πρόςβαςθσ 

 

Η Σχολι κεωρεί ότι τα δεδομζνα προςωπικοφ χαρακτιρα τα οποία ςυλλζγονται άμεςα από τα υποκείμενα 

κα είναι επακριβι και ολοκλθρωμζνα. Κάκε άτομο ζχει το δικαίωμα να αιτθκεί πρόςβαςθ ςτα δικά του 

δεδομζνα προςωπικοφ χαρακτιρα (κάνοντασ χριςθ του εντφπου «Αίτθςθ Άςκθςθσ Δικαιωμάτων 

Υποκειμζνου»). 

 

3.3 Δικαίωμα Διόρκωςθσ και Διαγραφισ 

 

Το υποκείμενο των δεδομζνων μπορεί να απαιτιςει τθν επικαιροποίθςθ, τθ διαγραφι ι τθν αφαίρεςθ 

οποιαςδιποτε πλθροφορίασ που τθρεί θ Σχολι ςχετικά με το ίδιο. Επίςθσ, οποιοςδιποτε τρίτοσ που 

επεξεργάηεται ι χρθςιμοποιεί τα δεδομζνα αυτά, κα πρζπει να ςυμμορφωκεί με το αίτθμα του 

υποκειμζνου των δεδομζνων (π.χ. Facebook). Ζνα αίτθμα διαγραφισ μπορεί να απορριφκεί μόνο εάν 

ιςχφει κάποια εξαίρεςθ. 

Η Σχολι υποχρεοφται να διαγράψει τα δεδομζνα προςωπικοφ χαρακτιρα όταν ιςχφει κάποιο από τα 

ακόλουκα:  

 Τα δεδομζνα προςωπικοφ χαρακτιρα δεν είναι πλζον απαραίτθτα για τουσ ςκοποφσ για τουσ 

οποίουσ ςυλλζχκθκαν ι επεξεργάςτθκαν. 

 Το υποκείμενο των δεδομζνων αποςφρει τθ ςυναίνεςι του και δεν υπάρχει άλλθ νόμιμθ βάςθ για 

επεξεργαςία. 
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 Το υποκείμενο των δεδομζνων ενίςταται ςτθν επεξεργαςία που διενεργείται με βάςθ τα ζννομα 

ςυμφζροντα του Διαχειριςτι Δεδομζνων και δεν υπάρχουν άλλοι υπεριςχφοντεσ νόμιμοι λόγοι για 

τθ επεξεργαςία. 

 Τα δεδομζνα προςωπικοφ χαρακτιρα ζχουν υποβλθκεί ςε μθ νόμιμθ επεξεργαςία.  

Εφόςον λθφκεί το αίτθμα για τθν διαγραφι των δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα, θ ταυτοποίθςθ ζχει 

επιβεβαιωκεί, το αίτθμα πλθροί μία από τισ ανωτζρω απαιτιςεισ και δεν υπάρχει νόμιμοσ λόγοσ που να 

αντιτίκεται ςτθν επεξεργαςία, θ Σχολι υποχρεοφται να διαγράψει τα ςχετικά δεδομζνα ςτο ςφνολό τουσ. 

Το αίτθμα κα καταχωρείται και ςτο Αρχείο Καταγραφισ Αιτθμάτων των Υποκείμενων των Δεδομζνων. 

Εάν θ Σχολι δεν δφναται να διαγράψει τα δεδομζνα προςωπικοφ χαρακτιρα, κα διαςφαλίςει ότι: 

 Δεν μπορεί ι δεν κα προςπακιςει να χρθςιμοποιιςει τα δεδομζνα προςωπικοφ χαρακτιρα για να 

δικαιολογιςει οποιαδιποτε απόφαςθ ςχετικά με ζνα άτομο ι με τρόπο ο οποίοσ επθρεάηει το 

άτομο αυτό. 

 Δεν δίνει ςε κανζνα άλλο οργανιςμό πρόςβαςθ ςτα δεδομζνα προςωπικοφ χαρακτιρα. 

 Προςτατεφει τα δεδομζνα προςωπικοφ χαρακτιρα με τθν κατάλλθλθ τεχνικι και οργανωτικι 

αςφάλεια, και δεςμεφεται ςτθν μόνιμθ διαγραφι των πλθροφοριϊν εάν, ι όποτε, αυτζσ γίνουν 

διακζςιμεσ. 

 

3.4 Δικαίωμα Περιοριςμοφ τθσ Επεξεργαςίασ 

 

Το υποκείμενο των δεδομζνων ζχει το δικαίωμα να απαιτιςει από τον διαχειριςτι, τον περιοριςμό τθσ 

επεξεργαςίασ των δεδομζνων που το αφοροφν. 

 

3.5 Δικαίωμα Εναντίωςθσ 

 

Το υποκείμενο ζχει το δικαίωμα να αντιτάςςεται, ανά πάςα ςτιγμι και για λόγουσ που ςχετίηονται με τθν 

ιδιαίτερθ κατάςταςι του, ςτθν επεξεργαςία δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα που το αφοροφν. 

 

3.6 Δικαίωμα Φορθτότθτασ 

 

Το υποκείμενο των δεδομζνων ζχει το δικαίωμα να λάβει ζνα αντίγραφο των δεδομζνων προςωπικοφ 

χαρακτιρα ςε δομθμζνθ μορφι χρθςιμοποιϊντασ τθν Αίτθςθ Άςκθςθσ Δικαιωμάτων Υποκειμζνου. 
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Αυτά τα αιτιματα κα πρζπει να επεξεργάηονται εντόσ ενόσ μινα, δεδομζνου ότι δεν υπάρχει υπερβολικι 

επιβάρυνςθ και δεν διακυβεφει τθν ιδιωτικότθτα των ατόμων. ‘Ζνα υποκείμενο των δεδομζνων μπορεί 

επίςθσ να ηθτιςει τα δεδομζνα του να μεταφερκοφν άμεςα ςε ζνα άλλο ςφςτθμα. Το αίτθμα αυτό πρζπει 

να υλοποιείται χωρίσ χρζωςθ. 

Εάν θ Σχολι δεν μπορεί να ανταποκρικεί πλιρωσ ςτο αίτθμα αυτό εντόσ 30 θμερϊν, είναι υποχρεωμζνθ να 

παρζχει τισ ακόλουκεσ πλθροφορίεσ ςτο Υποκείμενο των Δεδομζνων, ι ςτον νομικά εξουςιοδοτθμζνο 

εκπρόςωπό του εντόσ του χρονικοφ διαςτιματοσ που ζχει προςδιοριςτεί:  

 Επιβεβαίωςθ τθσ παραλαβισ του αιτιματοσ.  

 Οποιαδιποτε πλθροφορία ζχει ςυλλεχκεί μζχρι ςιμερα.  

 Λεπτομζρειεσ για οποιεςδιποτε πλθροφορίεσ ι τροποποιιςεισ, οι οποίεσ δεν κα δοκοφν ςτο 

υποκείμενο των δεδομζνων, ο λόγοσ (λόγοι) για τθν απόρριψθ, και οποιεςδιποτε διακζςιμεσ 

διαδικαςίεσ για τθν άςκθςθ ζνςταςθσ κατά τθσ απόφαςθσ.  

 Εκτιμϊμενθ θμερομθνία κατά τθν οποία κα παραςχεκοφν οι υπόλοιπεσ απαντιςεισ.  

 Εκτίμθςθ τυχόν δαπανϊν που πρζπει να καταβλθκοφν από το υποκείμενο των δεδομζνων (π.χ. όταν 

το αίτθμα είναι ςτθν φφςθ του υπερβολικό).  

 Το όνομα και τα ςτοιχεία επικοινωνίασ του υπευκφνου. 

 

 

4. Επικοινωνία 
 

3.1 Τρόποι Επικοινωνίασ 

 

Για οποιονδιποτε προβλθματιςμό ι παράπονα ςχετικά με τθν παροφςα πολιτικι, οι ενδιαφερόμενοι 

μποροφν να επικοινωνιςουν με τουσ εξισ τρόπουσ: 

 Μζςω τθσ θλεκτρονικισ φόρμασ που παρζχεται ςτθν ιςτοςελίδα www.antigoni-voutou.gr 

 Μζςω απευκείασ αποςτολισ email ςτο sxoli.av@gmail.com 

 Μζςω τθλεφωνικισ επικοινωνίασ ςτο 210 95 85 024 
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Παράρτημα – Αίτηςη Άςκηςησ Δικαιωμάτων Υποκειμζνου 
 

Ο Κανονιςμόσ (ΕΕ) 2016/679 παρζχει ςτο υποκείμενο των δεδομζνων μια ςειρά δικαιωμάτων. Η φόρμα αυτι 

αποςκοπεί ςτθν διευκόλυνςθ πρόςβαςθσ του υποκειμζνου όςον αφορά ςτα δεδομζνα του για τθν άςκθςθ των 

δικαιωμάτων του. Σε κάκε περίπτωςθ αιτιματοσ διατθρείται θ επιφφλαξθ των όςων προβλζπονται από τον 

Κανονιςμό. 

Παρακαλοφμε όπωσ, διευκρινίςετε ποιο(α) από τα δικαιϊματά ςασ επικυμείτε να αςκιςετε: 

 

 Δικαίωμα πρόςβαςθσ 

 Δικαίωμα διόρκωςθσ 

 Δικαίωμα διαγραφισ («δικαίωμα ςτθ λικθ») 

 Δικαίωμα περιοριςμοφ τθσ επεξεργαςίασ 

 Δικαίωμα ςτθ φορθτότθτα των δεδομζνων 

 Δικαίωμα εναντίωςθσ 

 

Το αίτθμά ςασ κα επεξεργαςτεί εντόσ των κάτωκι αναφερόμενων χρονικϊν ορίων μετά τθν λιψθ του 

ολοκλθρωμζνου αιτιματοσ και τθν ταυτοποίθςθ του αιτοφντοσ.  

 

Αίτθμα Υποκειμζνου Δεδομζνων Κακοριςμζνοι Χρόνοι Απόκριςθσ 

Δικαίωμα πρόςβαςθσ  Εντόσ ενόσ μινα 

Δικαίωμα διόρκωςθσ Εντόσ ενόσ μινα 

Δικαίωμα διαγραφισ Εντόσ ενόσ μινα 

Δικαίωμα περιοριςμοφ τθσ επεξεργαςίασ Εντόσ ενόσ μινα 

Δικαίωμα ςτθ φορθτότθτα των δεδομζνων Εντόσ ενόσ μινα 

Δικαίωμα εναντίωςθσ Εντόσ ενόσ μινα 

 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

Σχολι Χοροφ Αντιγόνθ Βοφτου - Πολιτικι Απορριτου 8 

Στοιχεία του αιτοφντοσ: 
Παρακαλϊ όπωσ, ςυμπλθρϊςετε τα ςτοιχεία ςασ: 

Επϊνυμο: 

Όνομα: 

Διεφθυνςη: 

Ταχυδρομικόσ Κϊδικασ: 

Ημερομηνία Γζννηςησ: 

Τηλζφωνο(-α) Επικοινωνίασ: 

Διεφθυνςη Ηλεκτρονικοφ Ταχυδρομείου (E-mail): 

Για την επιβεβαίωςη τησ ταυτότητασ μου, επιςυνάπτονται τα ακόλουθα αντίγραφα: 

 Δελτίο Ταυτότητασ 

 Πιςτοποιητικό Γζννηςησ 

 Δίπλωμα Οδήγηςησ 

 Διαβατήριο 

 Άλλο επίςημο ζγγραφο ςτο οποίο αναγράφονται τα ςτοιχεία μου ή/και η διεφθυνςη μου 

 

Είςτε το υποκείμενο των δεδομζνων;  
 Είμαι το Υποκείμενο τωνΔεδομζνων και επιςυνάπτω τα απαιτοφμενα αποδεικτικά τθσ ταυτότθτάσ μου, π.χ. 

φωτοτυπία τθσ άδειασ οδιγθςθσ, πιςτοποιθτικό γζννθςθσ, διαβατιριο, πιςτοποιθτικό γάμου. 

 Δεν είμαι το Υποκείμενο των Δεδομζνων, αλλά ενεργϊ εξ’ ονόματόσ του ωσ νόμιμοσ εκπρόςωπόσ του. 

Επιςυνάπτεται, θ γραπτι εξουςιοδότθςθ, κακϊσ και τα απαιτοφμενα αποδεικτικά τθ σταυτότθτάσ τουσ. 

 

Στοιχεία του Υποκειμζνου των Δεδομζνων  
Εάν δεν είςτε το υποκείμενο των δεδομζνων και υποβάλλετε αίτθςθ για κάποιον άλλο, παρακαλοφμε ςυμπλθρϊςτε 

τα ςτοιχεία του υποκειμζνου των δεδομζνων και όχι τα δικά ςασ. 

Επϊνυμο: 

Όνομα: 

Διεφθυνςη: 

Ταχυδρομικόσ Κϊδικασ: 

Ημερομηνία Γζννηςησ: 



 
 

Σχολι Χοροφ Αντιγόνθ Βοφτου - Πολιτικι Απορριτου 9 

Τηλζφωνο(-α) Επικοινωνίασ: 

Διεφθυνςη Ηλεκτρονικοφ Ταχυδρομείου (E-mail): 

Για την επιβεβαίωςη τησ ταυτότητασ μου, επιςυνάπτονται τα ακόλουθα αντίγραφα: 

 Δελτίο Ταυτότητασ 

 Πιςτοποιητικό Γζννηςησ 

 Δίπλωμα Οδήγηςησ 

 Διαβατήριο 

 Άλλο επίςημο ζγγραφο ςτο οποίο αναγράφονται τα ςτοιχεία μου ή/και η διεφθυνςη μου 

 

Απόδειξθ Ταυτότθτασ: 
Για να προχωριςουμεςτθν υλοποίθςθ οποιουδιποτε αιτιματοσ, επικυμοφμε τθν απόδειξθ τθσ ταυτότθτάσ ςασ. Η 

απόδειξθ τθσ ταυτότθτάσ ςασ, πρζπει να περιλαμβάνει αντίγραφα δφο εγγράφων όπωσ το πιςτοποιθτικό γζννθςισ, 

το διαβατιριο, τθν άδεια οδιγθςθσ, άλλο επίςθμο ζγγραφο ςτο οποίο αναγράφονται τα ςτοιχεία ςασ ι/και θ 

διεφκυνςθ ςασ π.χ. πρόςφατοι λογαριαςμοί ΔΕΚΟ. Τα ζγγραφα πρζπει να περιλαμβάνουν το όνομά ςασ, τθν 

θμερομθνία γζννθςθσ και τθν τρζχουςα διεφκυνςθ ςασ. 

Περιγράψετε λεπτομερϊσ το αίτημά ςασ: Παρακαλϊ όπωσ, παρακζςετε όςο το δυνατόν περιςςότερεσ 

λεπτομζρειεσ, όπωσ θμερομθνίεσ, παραπομπζσ κ.λπ.: 

 

 

 

 

 

 

Επικυμϊ θ απάντθςθ του αιτιματοσ μου, να είναι: 
 ςε θλεκτρονικι μορφι, μζςω θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου 

 ςε ζντυπθ μορφι, και να τα λάβω μζςω ταχυδρομείου   

 ςε ζντυπθ μορφι, και να τα παραλάβω αυτοπροςϊπωσ 

 

Υπεφκυνθ Διλωςθ 
Δθλϊνω υπεφκυνα ότι οι πλθροφορίεσ που παρζχω είναι ςωςτζσ και ότι ζχω δικαίωμα να ηθτιςω και να λάβω 

πρόςβαςθ ςτισ προαναφερκείςεσ πλθροφορίεσ, ςφμφωνα με τουσ όρουσ του Γενικοφ Κανονιςμοφ Προςταςίασ 

Δεδομζνων. 

Υπογραφή: Ημερομηνία υποβολήσ αιτήματοσ: 
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Που να ςταλεί το αίτθμα του υποκειμζνου: 
sxoli.av@gmail.com  

Η Σχολι Χοροφ Αντιγόνθ Βοφτου διεκπεραιϊνει τα αιτιματα των υποκειμζνων των δεδομζνων εντόσ 30 θμερϊν 

από τθν παραλαβι του γραπτοφ αιτιματοσ. Σε εξαιρετικζσ περιπτϊςεισ, όπου δεν είναι δυνατι θ τιρθςθ τθσ εν 

λόγω προκεςμίασ, κα ενθμερωκείτε για τθν κακυςτζρθςθ και κα ςασ δοκεί ζνα χρονοδιάγραμμα για τθ πικανι 

θμερομθνία ικανοποίθςθσ του αιτιματοσ ςασ. 

 


