ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Στο πλαίσιο εφαρµογής του Γενικού Κανονισµού Προστασίας Δεδοµένων (ΓΚΠΔ) και σύµφωνα µε τις διαδικασίες που το Laser
Vision έχει υιοθετήσει, µπορείτε, ως υποκείµενο των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα σας, να συµπληρώσετε το παρόν έντυπο,
προκειµένου να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα νόµιµα δικαιώµατά σας (άσκηση περισσοτέρων του ενός δικαιωµάτων µε το ίδιο έντυπο
είναι δυνατή). Λεπτοµέρειες για το πού θα υποβληθεί/αποσταλεί το συµπληρωµένο έντυπο µπορείτε να βρείτε στο τέλος του παρόντος.
1. Προσωπικές Πληροφορίες
Όνοµα Υποκειµένου Δεδοµένων:

Ηµεροµηνία Γέννησης:

Επώνυµο Υποκειµένου Δεδοµένων:

Αρ. Δελτίου Ταυτότητας/Αρ.

___ /___ /______

Διαβατηρίου
Τηλέφωνο Οικίας:

Email:

Διεύθυνση Υποκειµένου Δεδοµένων :
Άλλες πληροφορίες που µπορεί να µας βοηθήσουν να εντοπίσουµε τα προσωπικά σας δεδοµένα:

2 Αίτηση Άσκησης Δικαιώµατος
Α. Στο πλαίσιο του Γενικού Κανονισµού Προστασίας Δεδοµένων (ΓΚΠΔ), µε την παρούσα δηλώνω ότι επιθυµώ να ασκήσω το
κατωτέρω δικαίωµά µου ως προς τα δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα µου που το Laser Vision επεξεργάζεται :

Πρόσβαση στα δεδοµένα µου
Διόρθωση ανακριβών / συµπλήρωση ελλιπών δεδοµένων µου
Διαγραφή δεδοµένων µου
Περιορισµός της επεξεργασίας των δεδοµένων µου
Φορητότητα των δεδοµένων µου
Εναντίωση στην επεξεργασία των δεδοµένων µου

Β. Ειδικότερα, αιτούµαι όπως:

Γ. Επιθυµώ το Laser Vision να επικοινωνεί µαζί µου σχετικά µε την εξέλιξη του αιτήµατός µου ως εξής :
Τηλεφωνική επικοινωνία

Ηλεκτρονική αλληλογραφία (E-mail)

Μήνυµα κειµένου (SMS)

Ταχυδροµική αλληλογραφία

3. Πληρεξούσιοι (συµπληρώστε µόνο εάν ενεργείτε ως πληρεξούσιος για ένα υποκείµενο)
[Παρακαλώ σηµειώστε ότι: Μπορεί ακόµη να χρειαστεί να επικοινωνήσουµε µε το Υποκείµενο των Δεδοµένων όταν απαιτείται
επαλήθευση εξουσιοδότησης ή ταυτότητας]
Όνοµα Πληρεξούσιου:

Σχέση µε το υποκείµενο:

Επώνυµο Πληρεξουσίου:

Αρ. Δελτίου Ταυτότητας/Αρ. διαβατηρίου:

Αριθ. τηλεφώνου:

Email:

Διεύθυνση Πληρεξούσιου:

Επιβεβαιώνω ότι είµαι ο πληρεξούσιος του υποκείµενου των δεδοµένων:

Προς απόδειξη της πληρεξουσιότητάς µου προσκοµίζω:

4. Τρόπος Υποβολής Εντύπου
Για την υποβολή της αίτησης ταχυδροµικά, παρακαλούµε αποστείλετε το παρόν έντυπο συµπληρωµένο στη διεύθυνση:
Laservision.gr Ιδιωτικό Οφθαλµολογικό Ιατρείο, Ιατρική Μ. ΕΠΕ
Τσόχα 17, 115 21, Αθήνα
Για την υποβολή της αίτησης µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, παρακαλούµε αποστείλετε το παρόν έντυπο συµπληρωµένο στην
ηλεκτρονική διεύθυνση :

dataprivacy@laservision.gr
5. Υπογραφή Υποκειµένου Δεδοµένων / Πληρεξουσίου Υποκειµένου Δεδοµένων

Υπογραφή : _________________

Ηµεροµηνία : _____________________

