
ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ – ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ 

για την συλλογή και επεξεργασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα  

που παρέχονται και απαιτούνται για την σύμβαση παροχής Δικηγορικών 

Υπηρεσιών. 

Δηλώνω ότι έχω παράσχει την ρητή Συγκατάθεση μου ως υποκειμένου των δεδομένων με 

πλήρη επίγνωση και συμφωνώ να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας τα δεδομένα 

προσωπικού χαρακτήρα που με αφορούν, καθώς αντιλαμβάνομαι ότι η επεξεργασία είναι 

απαραίτητη για την εκτέλεση της σύμβασης και του σχετικού έργου το οποίο εξετάζω ως 

ενδεχόμενο να αναθέσω στον Δικηγόρο, αφού αποσκοπεί στην αξιολόγηση των ειδικών ή και 

ευαίσθητων  δεδομένων μου για λόγους αξιόπιστης επικοινωνίας με τον Δικηγόρο  και  

μέγιστης κατά το δυνατόν προσέγγισης του επιδιωκόμενου αποτελέσματος της ως άνω 

σύμβασης έργου. Το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα ενδέχεται να απαιτεί μερική αποκάλυψη των 

δεδομένων αυτών, κατά την κρίση του Δικηγόρου, για την οποία παρέχω ήδη την συγκατάθεση 

μου εκ προοιμίου, ενώ για την γενική αποκάλυψη/προώθηση προς τρίτους απαιτείται η 

προηγούμενη συγκατάθεση μου.   

Αντιλαμβάνομαι και μου γνωστοποιήθηκε από την εταιρία ότι έχω δικαίωμα να απαιτήσω από 

τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας την διόρθωση ανακριβών δεδομένων που με αφορούν. Ομοίως 

δικαιούμαι να απαιτήσω την συμπλήρωση των δεδομένων καθώς και την διαγραφή δεδομένων 

που με αφορούν, εφόσον τα δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα, αλλά και σε περίπτωση κατά 

την οποία δεν συμφωνώ με την επεξεργασία, αναλαμβάνοντας τον κίνδυνο από την αδυναμία 

επανάκτησης αυτών σε περίπτωση ικανοποίησης του αιτήματος μου για οριστική διαγραφή.  

Επίσης αντιλαμβάνομαι ότι τα δεδομένα μου δύναται να υποβληθούν σε επεξεργασία και 

προώθηση προς το σκοπό της συμμόρφωσης της εταιρίας σε σχετικές αιτήσεις κάθε Δημόσιας 

Αρχής. 

Αντιλαμβάνομαι και μου γνωστοποιήθηκε ότι δικαιούμαι να λαμβάνω σε αντίγραφο  δεδομένα 

που με αφορούν, καθώς και να ζητήσω να διαβιβάσω τα δεδομένα μου σε άλλον υπεύθυνο 

επεξεργασίας.  

Αντιλαμβάνομαι και μου γνωστοποιήθηκε ότι για κάθε ερώτημα μου απευθύνομαι στον 

Υπεύθυνο Επεξεργασίας, του οποίου στοιχεία επικοινωνίας τίθενται με το παρόν στην διάθεση 

μου (κ. Ιωάννης Ν. Πουλόπουλος, Μαρασλή 3, ΤΚ 10676, 2103824734, 

jpoulopoulos@pvlawyers.gr)  και τα οποία ανά πάσα στιγμή δικαιούμαι να ζητώ να μου τα 

υπενθυμίσει ο Δικηγόρος.   

Ο Δηλών και παράσχων την συγκατάθεση  


