ΑΙΤΗΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΑ

ΠΡΟΣ: ΟΛΘ Α.Ε.

ΕΠΩΝΥΜΟ:
ΟΝΟΜΑ:
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ:
ΟΔΟΣ:
ΠΟΛΗ - ΔΗΜΟΣ:
Τ.Κ.:
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΟΙΚΙΑΣ:
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΙΝΗΤΟ:
E-MAIL:

ΥΠΟΨΙΝ: ΜΟΝΑΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΦΥΛΑΞΗΣ &
ΥΑΛΕ
ΑΡΙΘ.:

Παρακαλώ να μου χορηγηθεί άδεια εισόδου
και προσωρινής στάθμευσης στην ΟΛΘ Α.Ε.
για το Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο μου, διάρκειας έως
31/12/2021.
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ:

1.ΑΡΙΘ.ΚΥΚΛ.:
ΜΑΡΚΑ:
ΧΡΩΜΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ:
2.ΑΡΙΘ.ΚΥΚΛ.:
ΜΑΡΚΑ:
ΧΡΩΜΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ:
Θεσσαλονίκη (ημερομηνία):
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ:
Α.Φ.Μ:
ΔΟΥ:
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ:
EMAIL:
Παρατηρήσεις
1. Οι αιτήσεις μπορούν να κατατεθούν ηλεκτρονικά στο
email: port.parking@thpa.gr ή χειρόγραφα στο κτίριο
Ασφάλειας Φύλαξης & ΥΑΛΕ εντός ΟΛΘ Α.Ε.
2. Στις αιτήσεις πρέπει να επισυνάπτονται υποχρεωτικά
τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην ενότητα
«Δικαιολογητικά και συμπληρωματικές πληροφορίες»
3. Η αίτηση θα πρέπει να περιλαμβάνει και την ενότητα
«ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ κατά το άρθρα 12-1314 ΓΚΠΔ» υπογεγραμμένη
4. Για να χορηγηθεί άδεια εισόδου είναι υποχρεωτική η
συμπλήρωση όλων των πεδίων της αίτησης
5. Για οποιεσδήποτε απορίες ή διευκρινήσεις μπορείτε
να απευθύνεστε στην κα. Χρύσα Παρασκευοπούλου
(2310-593172, port.parking@thpa.gr)

Ο/Η Αιτών/Αιτούσα

(Υπογραφή & Σφραγίδα)
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ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ κατά το άρθρα 12-13-14 ΓΚΠΔ (συνοδεύει το έντυπο της
Αίτησης για χορήγηση ετήσιας άδειας εισόδου και προσωρινής στάθμευσης ΙΧΕ στο χώρο της
ΟΛΘ Α.Ε.).
1. Στοιχεία Υπευθύνου Επεξεργασίας και Σκοπός:
Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης» («ΟΛΘ
Α.Ε.»), όπως εκπροσωπείται νόμιμα, με έδρα τη Θεσσαλονίκη (εντός του Λιμένα, Προβλήτα 1,
Τ.Θ. 10467, Τ.Κ. 54012, τηλ. 2310 593 118-121, fax 2310 510 500, email:
secretariat@thpa.gr, www.thpa.gr) και ΑΦΜ 099356700 της ΔΟΥ ΦΑΕ Θεσσαλονίκης,
ενημερώνει με το παρόν, και σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί
προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, και ιδιαιτέρως του Γεν. Καν. 679/2016 ΕΕ και
του Ν.4624/2019, ότι, ως «Υπεύθυνος Επεξεργασίας», συλλέγει, τηρεί και επεξεργάζεται
τα προσωπικά́ σας δεδομένα, που αναφέρονται στην εμπρόσθια Αίτηση και τα συνοδευτικά
αυτής έντυπα, τα οποία αυτοβούλως και για την ικανοποίηση του αιτήματός του
υποβάλλει στην «ΟΛΘ Α.Ε.» ο αιτών.

Τα δεδομένα χρησιμοποιούνται για τις ανάγκες διεκπεραίωσης της Αίτησης. Σκοπός της
συλλογής και επεξεργασίας είναι η ανάγκη ανταπόκρισης στην Αίτηση, η ανάγκη επικοινωνίας
με τον αιτούντα-«Υποκείμενο», η ανάγκη εκτέλεσης και λειτουργίας της σχετικής υπηρεσίας
που παρέχει η «ΟΛΘ Α.Ε.» και η εκπλήρωση της σύμβασης που συνάπτετε με την «ΟΛΘ Α.Ε.».

Σε περίπτωση άρνησης σας να μας χορηγήσετε τα εν λόγω στοιχειά, είναι πιθανόν να μην σας
επιτραπεί́ η είσοδος στο χώρο στάθμευσης της «ΟΛΘ Α.Ε.» και/ή να μην είναι δυνατή η
αντίστοιχη υπηρεσία μας προς εσάς.
2. Νομική́ βάση επεξεργασίας:





Η επεξεργασία λαμβάνει χώρα με βάση το έννομο συμφέρον μας και τη
συμμόρφωσή μας με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις μας, κατά́ τη νομοθεσία
(6.1στ’ και 6.1γ’ Γεν. Καν. 679/2016 ΕΕ, ν.3622/2007, ν.4150/2013, Κώδικας
ISPS/IMO και λοιπή νομοθεσία, όπως ισχύει).
Επίσης, για να διεξάγουμε εμπορικές, διοικητικές, οικονομικές, λογιστικές διαδικασίες,
σύμφωνα με τους καταστατικούς μας σκοπούς, και για την εκτέλεση της μεταξύ μας
σύμβασης (6.1β’ Γεν. Καν. 679/2016 ΕΕ).

3. Τρόπος συλλογής δεδομένων:
Τα δεδομένα σας συλλέγονται τη στιγμή́ που υποβάλλετε την έμπροσθεν Αίτηση και
επιβεβαιώνονται όταν εισέρχεστε στην Πύλη Εισόδου του χώρου στάθμευσης-parking της
«ΟΛΘ Α.Ε.». Διατηρούνται στο αρμόδιο Τμήμα (Μονάδα Ασφάλειας Φύλαξης & ΥΑΛΕ) για το
νομίμως προβλεπόμενο χρονικό διάστημα (5ετία) και καταστρέφονται ασφαλώς μετά την
πάροδο αυτού του χρόνου διατήρησης. Σε περίπτωση παράνομων δραστηριοτήτων ή σε άλλες
περιπτώσεις, που προβλέπονται από́ τη νομοθεσία, τα δεδομένα σας ενδέχεται να διατηρηθούν
περισσότερο, μέχρι και το απώτατο χρονικό σημείο παραγραφής των αξιώσεων της εταιρείας
μας.
4. Σύννομη χρήση: Κατά́ τη χρήση των υπηρεσιών στάθμευσης στο χώρο στάθμευσηςparking της «ΟΛΘ Α.Ε.» σας συνιστούμε να τηρείτε τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, που
ισχύει και εντός του χώρου αυτού.
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5. Πρόσβαση στα δεδομένα σας:
Τα προσωπικά́ δεδομένα σας είναι προσβάσιμα από́: τη Μονάδα Ασφάλειας Φύλαξης & ΥΑΛΕ
της εταιρείας (security@thpa.gr, τηλ. 2310 593 370). Είναι δυνατόν να γνωστοποιηθούν στις
αρμόδιες αστυνομικές, δικαστικές και εισαγγελικές Αρχές.
6. Επικοινωνία - Άσκηση δικαιωμάτων σας:
Σύμφωνα με τον Κανονισμό, όπως ισχύει, έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα:
α) το δικαίωμα πρόσβασης,
β) το δικαίωμα διόρθωσης,
γ) το δικαίωμα διαγραφής, υπό ορισμένες συνθήκες, όπως όταν η επεξεργασία δεν είναι
πλέον απαραίτητη για το σκοπό για τον οποίο συλλέχθηκαν αρχικά και δεν υπάρχει κανένας
επιτακτικός λόγος για να συνεχίσουμε να επεξεργαζόμαστε (ή να αποθηκεύουμε),
δ) το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας,
ε) το δικαίωμα στη διαβίβαση των δεδομένων,
στ) το δικαίωμα εναντίωσης και το δικαίωμα να μην υπόκεισθε σε απόφαση που
λαμβάνεται
αποκλειστικά
βάσει
αυτοματοποιημένης
επεξεργασίας,
συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ,
ζ) το δικαίωμα της καταγγελίας στην εποπτική Αρχή.

Δηλαδή, έχετε το δικαίωμα να λάβετε, κατόπιν αίτησης, δωρεάν πληροφόρηση για τα
αποθηκευμένα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, που σας αφορούν, να προβάλλετε, κατόπιν
αιτήματος, αντιρρήσεις για την επεξεργασία των δεδομένων που σας αφορούν, με ισχύ
για το μέλλον, καθώς και, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα διόρθωσης,
περιορισμού της επεξεργασίας, διαβίβασης των δεδομένων, διαγραφής των εν λόγω δεδομένων
και καταγγελίας σε εποπτική αρχή. Παρακαλούμε σε αυτές τις περιπτώσεις ή σε περίπτωση που
έχετε οποιαδήποτε απορία ή ερώτηση σχετικά με την παρούσα Ενημέρωση, να απευθύνεστε στον
Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (dpo) και στο e-mail: dpo@thpa.gr. Μ π ο ρ ε ί τ ε ε π ί σ η ς
ν α αποσύρετε την τυχόν χορηγηθείσα συναίνεσή σας ανά́ πάσα στιγμή́, χωρίς να επηρεαστεί́
η νομιμότητα της επεξεργασίας βάσει της συναίνεσης πριν από́ την απόσυρσή της. Σε περίπτωση
που θεωρείτε ότι η επεξεργασία των δεδομένων, που σας αφορούν, παραβαίνει τον Κανονισμό (ΕΕ)
2016/679, έχετε δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία σε εποπτική Αρχή. Αρμόδια εποπτική Αρχή για την
Ελλάδα είναι η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Κηφισίας 1-3, 115 23, Αθήνα,
https://www.dpa.gr, τηλ. 2106475600.
Η ΟΛΘ Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί και επικαιροποιεί την παρούσα Ενημέρωση οποτεδήποτε
και χωρίς προειδοποίηση. Σε κάθε τέτοια περίπτωση θα ενημερώνεστε για τις αλλαγές το συντομότερο
δυνατόν.
Τελευταία αναθεώρηση της Ενημέρωσης: Ιαν.2021
Θεσσαλονίκη, ________-2021
Έλαβα γνώση της παρούσας Ενημέρωσης
(υπογραφή και ολογράφως)

3

