CELESTYAL CRUISES LIMITED

Έντυπο Αίτησης Πρόσβασης Υποκειμένου Δεδομένων: Για Διόρθωση,
Διαγραφή, ή Περιορισμό της Επεξεργασίας
Ο τρόπος υποβολής αίτησης για τη διόρθωση, διαγραφή, ή τον περιορισμό
επεξεργασίας των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα που βρίσκονται υπό
την κατοχή της Celestyal Cruises Limited (“η Εταιρεία”)

Σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (“ΓΚΠΔ”) μπορείτε να
ζητήσετε από την Εταιρεία να διορθώσει οποιαδήποτε ανακριβή προσωπικά
δεδομένα για εσάς και/ή να επικαιροποιήσει και συμπληρώσει οποιαδήποτε ελλιπή
προσωπικά δεδομένα τα έχουμε υπό την φύλαξή μας για εσάς,
συμπεριλαμβανομένης της προσθήκης οποιωνδήποτε διορθωτικών δηλώσεων
όπου είναι απαραίτητο.
Εκτός εάν υπάρχει νομική επιταγή για επεξεργασία (π.χ η συμμόρφωση με νομικές
υποχρεώσεις οποιουδήποτε Κράτους Μέλους), μπορείτε να ζητήσετε από την
Εταιρεία να περιορίσει την περαιτέρω επεξεργασία των προσωπικών σας
δεδομένων και/ή να τα διαγράψει εξ ολοκλήρου από τα συστήματά της.
Παρακαλείστε να διαβάσετε την Πολιτική της Εταιρείας για την Προστασία
Δεδομένων και την Πολιτική Απορρήτου όπου αναφέρονται περισσότερες
πληροφορίες.
Παρακαλείστε να συμπληρώσετε το παρόν έντυπο και να το επιστρέψετε σε εμάς με
απόδειξη της ταυτότητάς σας και, εφόσον υπάρχει, αντίγραφο προηγούμενης
αίτησής σας προς την Εταιρεία για πρόσβαση στη διεύθυνση, Λεωφόρος Λεμεσού
αρ. 11, 2112, Λευκωσία, Κύπρος
Μέρος 1: Άτομο στο οποίο αφορά το αίτημα (το υποκείμενο δεδομένων)
Τίτλος:

Κος / Κα / Δις / Άλλο

Επώνυμο:
Όνομα:
Άλλα ονόματα με τα οποία είστε γνωστοί ώστε να διευκολύνεται η έρευνα:

Διεύθυνση:
Ταχυδρομικός κώδικας:
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Τηλέφωνο:
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο:
Ημερομηνία γεννήσεως:

Μέρος 2: Απόδειξη ταυτότητας
Για να μπορέσουμε να επιβεβαιώσουμε την ταυτότητά σας θα πρέπει να
επισυνάψετε στο έντυπό σας 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 αντίγραφο τραπεζικού λογαριασμού ή λογαριασμού
κοινής ωφελείας χρονολογημένου εντός του τελευταίου τριμήνου. Εάν κανένα από
τα πιο πάνω δεν είναι διαθέσιμο, παρακαλείστε να επικοινωνήσετε με τον ΥΠΔ στο
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο <dpo@celestyalcruises.com> για σύσταση και παροχή
συμβουλής επί άλλων αποδεκτών μορφών ταυτοποίησης.

Μέρος 3: Διόρθωση πληροφοριών που κρατούνται για ένα υποκείμενο
δεδομένων
Το δικαίωμα διόρθωσης προβλέπεται στο Άρθρο 16 του ΓΚΠΔ. Αυτό
επιτρέπει σε ένα υποκείμενο δεδομένων να ζητήσει και να επιδιώξει τη
διόρθωση οποιωνδήποτε ανακριβών προσωπικών δεδομένων που
αφορούν τον ίδιο ή την ίδια και/ή να ζητήσει την συμπλήρωση ελλιπών
προσωπικών δεδομένων.
Για να μπορέσουμε να χειριστούμε το αίτημά σας γρήγορα και αποτελεσματικά
παρακαλούμε όπως μας παρέχετε τη μεγαλύτερη δυνατή λεπτομέρεια και
συγκεκριμενοποίηση στα προσωπικά δεδομένα που έχουμε στην κατοχή μας και
είναι ανακριβή.
__________________________________________________________________
Παρακαλούμε όπως να συγκεκριμενοποιήσετε ποια προσωπικά δεδομένα που
έχουμε στην κατοχή μας είναι ελλιπή και χρήζουν συμπλήρωσης.

__________________________________________________________________
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Παρακαλούμε όπως παραθέσετε επακριβώς τι θα επιθυμούσατε από εμάς να
προσθέσουμε και/ή αφαιρέσουμε. Για το σκοπό αυτό καλείστε να συνεχίσετε σε
επιπλέον ξεχωριστό χαρτί, εφόσον αυτό είναι απαραίτητο.

Μέρος 4: Διαγραφή προσωπικών δεδομένων
Άρθρο 17 του ΓΚΠΔ εξουσιοδοτεί την επιδίωξη διαγραφής των προσωπικών
δεδομένων όπου:
α) Τα προσωπικά δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα για τους
σκοπούς εργοδότησης
β) Έχετε αποφασίσει να ανακαλέστε την συγκατάθεσή σας στην
επεξεργασία των εν λόγω προσωπικών δεδομένων, όπου η νομική
βάση για την επεξεργασία είναι η συγκατάθεση του υποκειμένου. Αυτό
δύναται να μην ισχύει στο πλαίσιο εργοδότησης όπου η επεξεργασία
είναι απαραίτητη για την εκτέλεση της σύμβασης εργασίας ή η
επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση με έννομο καθήκον
της Εταιρείας ή όπου είναι απαραίτητη για την υπεράσπιση έναντι
νομικών απαιτήσεων που μπορεί να φέρετε εναντίον της Εταιρείας.
γ) Αντιτίθεστε στην επεξεργασία για λόγους άμεσης εμπορικής
προώθησης, για λόγους δημοσίου συμφέροντος ή έννομων
συμφερόντων της Εταιρείας,
δ) Τα προσωπικά δεδομένα υποβάλλονται σε παράνομη επεξεργασία
ε) Τα προσωπικά δεδομένα πρέπει να διαγραφούν για τη συμμόρφωση
με νομική υποχρέωση στην οποία υπόκειται η Εταιρεία.
Εφόσον ισχύει μία από τις ανωτέρω περιπτώσεις η Εταιρεία θα διαγράψει τα
προσωπικά δεδομένα και θα λάβει εύλογα μέτρα για να διαγράψει τα
προσωπικά δεδομένα και από το δημόσιο δίκτυο, λαμβάνοντας υπόψη τη
διαθέσιμη τεχνολογία και το κόστος εφαρμογής. Θα λάβουμε επίσης εύλογα
μέτρα, συμπεριλαμβανομένων τεχνικών μέτρων, για να ενημερώσουμε
άλλους υπεύθυνους επεξεργασίας που επεξεργάζονται τα προσωπικά
δεδομένα ούτως ώστε να τα διαγράψουν. Το δικαίωμα διαγραφής δεν
υλοποιείται ακόμη κι αν ισχύει μία εκ των ανωτέρων στα υπό α – ε
περιπτώσεων όταν η διατήρησή τους και η επεξεργασία τους είναι
απαραίτητες για τη συμμόρφωση της Εταιρείας με νομική υποχρέωση ή για
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την εδραίωση, άσκηση ή υπεράσπιση έναντι νομικών απαιτήσεων κατά της
Εταιρείας.
Όπου η διαγραφή δικαιολογείται, θα πραγματοποιείται από την Εταιρεία
χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση. Όπου η Εταιρεία θεωρεί ότι τα
προσωπικά δεδομένα ή μέρος αυτών που κρατείται δεν μπορούν να
αποσβηστούν θα σας ενημερώνει για το λόγο κι εσείς δύναστε να υποβάλετε
παράπονο στην εποπτική αρχή.

Παρακαλείστε να συγκεκριμενοποιήσετε, παρέχοντας τη μεγαλύτερη δυνατή
λεπτομέρεια, ποια από τις (α) – (ε) περιπτώσεις ανωτέρω αποτελεί τη
δικαιολογητική σας βάση επί της οποίας στηρίζετε το αίτημα διαγραφής των
προσωπικών σας δεδομένων.

Παρακαλείστε να συγκεκριμενοποιήσετε τα προσωπικά δεδομένα τα οποία
επιθυμείτε να διαγραφούν από την Εταιρεία.

Μέρος 5 Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας
Το άρθρο 18 εξουσιοδοτεί τον περιορισμό της επεξεργασίας των
προσωπικών σας δεδομένων όπου:
α) Η ακρίβεια των προσωπικών δεδομένων αμφισβητείται και για το
χρονικό διάστημα που απαιτείται για την Εταιρεία να εκτιμήσει την
ακρίβεια των προσωπικών δεδομένων.
β) Η επεξεργασία είναι παράνομη.
γ) Η Εταιρεία δεν χρειάζεται πλέον τα προσωπικά δεδομένα για
επεξεργασία αλλά για την εδραίωση, άσκηση, υπεράσπιση έναντι
νομικών απαιτήσεων

Παρακαλείστε να συγκεκριμενοποιήσετε, παρέχοντας τη μεγαλύτερη δυνατή
λεπτομέρεια, ποια από τις περιπτώσεις που αναγράφονται στα υπό (α) – (γ)
4

ανωτέρω, αποτελεί τη δικαιολογητική σας βάση επί της οποίας στηρίζετε το αίτημα
σας για περιορισμό της επεξεργασίας.

Παρακαλείστε να συγκεκριμενοποιήσετε τα προσωπικά δεδομένα στα οποία
αναφέρεται το αίτημά σας για περιορισμό της επεξεργασίας.

Εγώ, ______________________________, επιβεβαιώνω ότι οι πληροφορίες που
παρέχονται στο παρόν έντυπο είναι ορθές και ότι είμαι το υποκείμενο δεδομένο του
οποίου το όνομα αναγράφεται στο παρόν έντυπο. Κατανοώ ότι η Εταιρεία θα
διορθώσει ή διαγράψει τα δεδομένα μου προσωπικού χαρακτήρα χωρίς
αδικαιολόγητη καθυστέρηση και ότι, εάν το έχω ζητήσει στο Μέρος 5, η Εταιρεία θα
παύσει να υποβάλλει σε περαιτέρω επεξεργασία τα δεδομένα μου προσωπικού
χαρακτήρα. Κατανοώ και αναγνωρίζω ότι το αίτημά μου δεν απαγορεύσει στην
Εταιρεία να επεξεργάζεται περαιτέρω τα δεδομένα μου προσωπικού χαρακτήρα
εφόσον αυτό επιβάλει νομική προϋπόθεση ή υποχρέωση.

Υπογραφή: __________________ Ημερομηνία: _________________
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