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    Προς 
    Τθν Προϊςταμζνθ του Τμιματοσ 
Αναγνωςτθρίου & Αρχειακισ Ζρευνασ  
             τθσ Κ.Υ. των ΓΑΚ 
     

  

                      ΑΙΣΗΗ 
 

 

 
Όνομα: 

 
………………………………………………. 

 Παρακαλϊ για τθ χοριγθςθ επικυρωμζνου 
αντιγράφου* των εξισ:  

 
Επϊνυμο: 

 
………………………………………….. 

 ………………………………………….………………………… 

………………………………………….………………………… 

Επάγγελμα ι 
ιδιότθτα:  

 
…………………………………….. 

………………………………………….………………………… 

………………………………………….………………………… 

 
Ταχ. δ/νςθ:  

 
………………………………………… 

………………………………………….………………………… 

………………………………………….………………………… 

 
Τ.Κ.: 

 
…………………………………………………….. 

………………………………………….………………………… 

………………………………………….………………………… 

 
Τθλζφωνο:  

 
…………………………………………… 

………………………………………….………………………… 

………………………………………….………………………… 

 
Α.Δ.Τ.: 

 
……………………………………………….. 

………………………………………….………………………… 

………………………………………….………………………… 

 
ΘΕΜΑ: 

 
………………………………………………… 

………………………………………….………………………… 

………………………………………….………………………… 

 
…………………………………………………………………. 

………………………………………….………………………… 

………………………………………….………………………… 

 
…………………………………………………………………. 

………………………………………….………………………… 

………………………………………….………………………… 

  
  
Αθήνα,   ….…/……/…………  Χριςθ:………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
……………………………………............................... 
 

   
*(σημειώσατε τις ακριβείς ενδείξεις του αρχείου) 

 
 
 
 
 
 
 
 



Κατ’ εφαρμογι του Κανονιςμοφ 2016/679 για την προςταςία των φυςικών προςώπων ζναντι τησ 
επεξεργαςίασ των δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτήρα, ςασ γνωρίηουμε ότι υπεφκυνοσ επεξεργαςίασ των 
δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα είναι τα Γενικά Αρχεία του Κράτουσ (Γ.Α.Κ.) – Κεντρικι Υπθρεςία, Δάφνησ 
61, Τ.Κ. 154 52, Ψυχικό, Τηλ:210-6782208, fax:+30 210-6782215, email: anagnostirio@gak.gr 

Τα Γ.Α.Κ. επεξεργάηονται τα δεδομζνα που δθλϊνετε ςτα ςχετικά ζντυπα του Αναγνωςτθρίου 
(ονοματεπϊνυμο, ικαγζνεια, ςτοιχεία ταυτότθτασ ι διαβατθρίου, επάγγελμα ι ιδιότθτα, διεφκυνςθ μόνιμθσ 
κατοικίασ/εργαςίασ, τθλζφωνο, διεφκυνςθ παραμονισ ςτθν πόλθ, τθλζφωνο, θλεκτρονικι διεφκυνςθ) με ςκοπό 
τθν άςκθςθ ζννομθσ υποχρζωςθσ που απορρζει από τον ν. 4610/2019. Ειδικότερα, θ επεξεργαςία των 
προςωπικϊν ςασ δεδομζνων μζςω τθσ καταχϊριςθσ τουσ ςε αυτοματοποιθμζνο ςφςτθμα, εξαςφαλίηει τθν 
πρόςβαςθ ςτα αρχεία και ςτισ ςυλλογζσ που διατίκενται ςτο αναγνωςτιριο ςτο Γ.Α.Κ., ενϊ εγγυάται τθν 
αςφάλεια ςτθ χριςθ του αρχειακοφ υλικοφ. Επιπλζον, πραγματοποιείται ανϊνυμθ επεξεργαςία των δεδομζνων 
για τθν ετιςια ςτατιςτικι απεικόνιςθ τθσ επιςκεψιμότθτασ των Γ.Α.Κ. 

Τα προςωπικά ςασ δεδομζνα διατθροφνται για λόγουσ αςφάλειασ χριςθσ του αρχειακοφ υλικοφ.  
Ωσ υποκείμενο των δεδοµζνων, μπορείτε να αςκιςετε τα δικαιϊματα που προβλζπονται ςτισ 

διατάξεισ του Κανονιςμοφ 2016/679. Ειδικότερα, ζχετε δικαίωµα πρόςβαςθσ ςτα προςωπικά ςασ δεδομζνα, 
μπορείτε δθλαδι να αιτθκείτε αντίγραφο των δεδοµζνων προςωπικοφ χαρακτιρα που ςασ αφοροφν και τα 
οποία επεξεργάηονται τα Γ.Α.Κ. Επιπλζον, μπορείτε να αςκιςετε τα δικαιϊματα διόρκωςθσ, διαγραφισ, κακϊσ 
και περιοριςμοφ ςτθν επεξεργαςία των δεδομζνων που δθλϊνετε ςτα ζντυπα του Αναγνωςτθρίου των Γ.Α.Κ. Σε 
περίπτωςθ υποβολισ διλωςθσ διαγραφισ των προςωπικϊν ςασ δεδομζνων, παφει να είναι εφικτι θ 
δυνατότθτα πρόςβαςισ ςασ ςτα αρχεία και ςυλλογζσ που διατίκενται ςτο Αναγνωςτιριο των Γ.Α.Κ. Για τθν 
άςκθςθ των ανωτζρω δικαιωµάτων ςασ µπορείτε να επικοινωνείτε ςτο dpr@gak.gr. 

Υπεφκυνθ Προςταςίασ ∆εδοµζνων για τθν παρακολοφκθςθ τθσ ςυµµόρφωςθσ των Γ.Α.Κ. µε τον 
Κανονιςµό 2016/679 περί προςταςίασ δεδομζνων ζχει οριςτεί θ αρχειονόμοσ τθσ Κεντρικισ Υπθρεςίασ, Αμαλία 
Γιαννακά, dpo@gak.gr 

Εποπτεφουςα Ελλθνικι Αρχι για τθν παρακολοφκθςθ εφαρµογισ του Κανονιςμοφ 2016/679 και τθν 
υποβολι καταγγελιϊν ζχει οριςτεί θ Αρχι Προςταςίασ ∆εδοµζνων Προςωπικοφ Χαρακτιρα (Α.Π.∆.Π.Χ.), 
www.dpa.gr, Λ. Κηφιςίασ 1-3. Τ.Κ. 11523, Τηλ.:2106475600, Fax: 2106475628, Email: contact@dpa.gr, 
complaints@dpa.gr 

 
Ζλαβα γνϊςθ των παραπάνω όρων : 

 
 

 

 
Ο /Η  ΑΙΣΩΝ / ΟΤΑ: …………………………………… 

 
 

 
ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΣΩΝ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΧΑΡΑΚΣΗΡΑ 
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