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Οδηγίες: Για λεπτομέρειες αναφορικά με τα δικαιώματα σας σε σχέση με την ιδιωτικότητα και
την προστασία προσωπικών δεδομένων, παρακαλώ συμβουλευτείτε την Δήλωση μας περί
Προστασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.
Παρακαλούμε συμπληρώστε τα απαιτούμενα παρακάτω πεδία όσο το δυνατόν πληρέστερα.
Πλήρες όνομα
Στοιχεία
επικοινωνίας

(Επώνυμο, όνομα και πατρώνυμο)
Παρακαλώ παρέχετε τα στοιχεία επικοινωνίας σας στα οποία
μπορούμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας επιλέγοντας ένα ή
περισσότερα από τα παρακάτω:
Ηλεκτρονική διεύθυνση:
Τηλέφωνο:
Fax:
Διεύθυνση:

Παρακαλούμε
καταγράψτε τα πλήρη
ονόματα των άμεσων
μελών της οικογένειας,
των οποίων
επηρεάστηκαν τα
προστατευμένα
προσωπικά δεδομένα
και τη σχέση σας με
αυτά (εάν ισχύει)
Παρακαλούμε
καταγράψτε το όνομα
ή τα ονόματα των
συστημάτων /βάσεων
δεδομένων στα οποία
έλαβε χώρα η
παραβίαση ή οι
παραβιάσεις.
Παρακαλούμε
καταγράψτε το είδος
του στοιχείου ή των
στοιχείων προσωπικού
χαρακτήρα που
επηρεάστηκαν.
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Παρακαλούμε
περιγράψτε πως τα
προστατευμένα
προσωπικά δεδομένα
παραβιάστηκαν.
Παρακαλούμε
περιγράψτε πως η
παραβίαση ή οι
παραβιάσεις
επηρέασαν την
προστασία των
προσωπικών
δεδομένων.
Επιπρόσθετα Σχόλια.

Παρακαλούμε αποστείλετε το παρόν στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση:
dataprivacy@kpmg.gr

© 2020 KPMG Certified Auditors S.A., a Greek Societe Anonyme and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms
affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee.All rights reserved.

2
Document Classification: KPMG Public

