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CELESTYAL CRUISES LIMITED 

 

 

Αίτηση Πρόσβασης Υποκειμένου Δεδομένων 

Ο τρόπος υποβολής αίτησης για τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα που 

βρίσκονται υπό την κατοχή της Celestyal Cruises Limited και των θυγατρικών της 

(“η Εταιρεία”) 

 

Υπό τον Άρθρο 15 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (“ΓΚΠΔ”) 

μπορείτε να ζητήσετε από την Εταιρεία να σας επιβεβαιώσει κατά πόσο 

επεξεργάζεται προσωπικά σας δεδομένα ή όχι και στην περίπτωση που η απάντηση 

είναι καταφατική, να σας επικοινωνήσουμε το είδος των δεδομένων  σας 

προσωπικού χαρακτήρα που επεξεργαζόμαστε, μαζί και οποιαδήποτε πληροφορία 

διαθέσιμη σε σχέση με την πηγή προέλευσης. Για να είμαστε σε θέση να 

ικανοποιήσουμε το αίτημά σας θα ζητήσουμε πιστοποιητικά σε σχέση με την 

ταυτότητά σας και επαρκείς πληροφορίες που θα μας δώσουν την δυνατότητα να 

εντοπίσουμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία αιτείστε. Το αντίγραφο 

θα σας παρασχεθεί χωρίς οποιαδήποτε χρέωση, ωστόσο επιφυλασσόμαστε του 

δικαιώματος μας να χρεώσουμε εύλογο διοικητικό τέλος για επιπλέον αντίγραφα.  

 

Παρακαλούμε όπως, πριν από την υποβολή του αιτήματός σας, συμβουλευτείτε την 

Πολιτική Προστασίας Δεδομένων της Εταιρείας και την Πολιτική Απορρήτου οι 

οποίες επεξηγούν τη βάση επί της οποίας τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα 

υποβάλλονται σε επεξεργασία για την εκτέλεση της σύμβασης εργασίας σας. 

 

Έχετε το δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα όπως 

επίσης και στις ακόλουθες πληροφορίες:  

α) Οι σκοποί της επεξεργασίας 

β) Οι κατηγορίες των σχετικών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 

γ)  Οι αποδέκτες στους οποίους τα προσωπικά δεδομένα έχουν ή πρόκειται να 

αποκαλυφθούν  

δ) το χρονικό διάστημα για το οποίο θα αποθηκευτούν τα δεδομένα προσωπικού 

χαρακτήρα ή, τα κριτήρια που καθορίζουν το εν λόγω διάστημα, 

ε) Η ύπαρξη του δικαιώματος για διόρθωση ή διαγραφή ή περιορισμό περαιτέρω 

επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα με βάση τη διαδικασία 

της Εταιρείας  

στ) Το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην εποπτική αρχή. 

ζ) Στις περιπτώσεις όπου τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν έχουν 

συλλεγεί απευθείας από εσάς, την πηγή πληροφόρησης 

https://www.celestyalcruises.gr/el/politiki-gdpr
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η) Η ύπαρξη αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της 

κατάρτισης προφίλ 
 

Όπου δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα διαβιβάζονται σε τρίτη χώρα ή σε διεθνή 

οργανισμό, έχετε το δικαίωμα να πληροφορείστε για τις κατάλληλες εγγυήσεις σε 

σχέση με τη διαβίβαση.  

Παρακαλώ όπως συμπληρώσετε την παρούσα φόρμα και την επιστρέψετε σε εμάς 

μαζί με πιστοποιητικά της ταυτότητάς σας στη διεύθυνση, Λεωφόρος Λεμεσού αρ. 

11, 2112, Λευκωσία, Κύπρος. Θα αναφέρουμε την ασφαλή παραλαβή της και θα 

απαντήσουμε εντός ενός μηνός από την ημερομηνία παραλαβής της αίτησης. 

 

Μέρος 1: Άτομο στο οποίο αφορά η Αίτηση (το υποκείμενο δεδομένων) 

Τίτλος:     Κος / Κα / Δις / Άλλο 

Επώνυμο: 

Όνομα: 

Οποιαδήποτε άλλα ονόματα με τα οποία πιθανό να καλείστε και δυνατό να 

βοηθήσουν στην έρευνα: 

Διεύθυνση: 

Ταχυδρομικός κώδικας: 

Τηλέφωνο: 

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: 

Ημερομηνία γεννήσεως: 

 

Μέρος 2: Πιστοποιητικά ταυτότητας 

Προκειμένου να διαπιστώσουμε και επιβεβαιώσουμε την ταυτότητά σας θα πρέπει 

να επισυνάψετε στην φόρμα δύο έγγραφα ταυτοποίησης τα οποία μεταξύ τους θα 

φανερώνουν σαφώς το όνομά σας, την ημερομηνία γεννήσεως και την παροντική 

σας διεύθυνση.  

Παρακαλείστε να συμπεριλάβετε αντίγραφο ενός από τα ακόλουθα πιστοποιητικά 

ταυτότητας: διαβατήριο ή άδεια οδήγησης υπό μορφή φωτοκάρτας, πιστοποιητικό 

γεννήσεως ή υιοθεσίας και ένα αντίγραφο λογαριασμού τραπέζης ή κοινής ωφελείας 

χρονολογημένου εντός του τελευταίου τριμήνου. Η πιο πάνω ενέργεια είναι 

σημαντική για να διασφαλίσουμε ότι όντως στέλνουμε τις πληροφορίες στο 

υποκείμενο δεδομένων και να αποφύγουμε τον κίνδυνο αποστολής τους σε  τρίτο 

πρόσωπο. Εάν κανένα από τα πιο πάνω δεν είναι διαθέσιμο, παρακαλείσθε να 

επικοινωνήσετε με τον ΥΠΔ στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο 
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dpo@celestyalcruises.com για σύσταση και παροχή συμβουλής ως προς άλλες 

αποδεκτές μορφές ταυτοποίησης.  

 

Μέρος 3: Αιτούμενες πληροφορίες 

Για την ανταπόκρισή μας στο αίτημά σας γρήγορα και αποτελεσματικά 

παρακαλούμε όπως μας παρέχετε τη μέγιστη δυνατή λεπτομέρεια και εξειδίκευση 

ως προς τις πληροφορίες που αναζητείτε.  

 

Μήπως αναζητείται επιβεβαίωση του κατά πόσο η Εταιρεία διαθέτει δεδομένα 

προσωπικού χαρακτήρα σε σχέση με εσάς; Εάν ναι, αφορά το σύνολο δεδομένων 

που διέπονται από τον ΓΚΠΔ ή απλώς συγκεκριμένο είδος ή κατηγορία;  

 

 

 

Το αίτημα πρόσβασης αφορά στα προσωπικά δεδομένα που έχει η Εταιρεία στην 

κατοχή της; Εάν ναι, αναζητείτε πρόσβαση σε συγκεκριμένη κατηγορία 

προσωπικών δεδομένων; Να θυμάστε ότι η εν λόγω αίτηση αφορά στην παροχή 

πληροφόρησης και όχι εγγράφων.  

 

 

Υποβάλλετε το αίτημα σε σχέση με ένα από τα θέματα που εκτίθενται στα σημεία 

(α – η ανωτέρω);  

Εάν ναι, παρακαλούμε όπως συγκεκριμενοποιήσετε την κατηγορία και τις 

πληροφορίες που ζητείτε. 

 

 

 

 

 

  

Παρακαλείστε να συνεχίσετε σε ξεχωριστή σελίδα, εάν κρίνεται απαραίτητο.  
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Εγώ, ______________________________, δηλώνω επισήμως ότι οι πληροφορίες 

που παρέχονται σε αυτό το έντυπο είναι ορθές και ότι είμαι το υποκείμενο 

δεδομένων του οποίου το όνομα εμφανίζεται επί του παρόντος εντύπου. Κατανοώ 

ότι η Εταιρεία θα πρέπει να επιβεβαιώσει την ταυτότητά μου και ότι ίσως χρειαστεί 

να επικοινωνήσει μαζί μου ξανά για περαιτέρω πληροφορίες ούτως ώστε να 

εντοπίσει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που επιθυμώ. Κατανοώ ότι η 

Εταιρεία πρέπει να επιβεβαιώσει την απόδειξη της ταυτότητάς της και ότι μπορεί 

να χρειαστεί να επικοινωνήσετε μαζί μου για περισσότερες πληροφορίες για να 

εντοπίσετε τα προσωπικά δεδομένα που θέλω. Κατανοώ επίσης, ότι το αίτημα μου 

δεν θα είναι έγκυρο μέχρις ότου ληφθούν όλες οι απαιτούμενες από την Εταιρεία 

πληροφορίες. 

 

Υπογραφή: __________________ Ημερομηνία: _________________ 

 

 

 


