ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΡΟΠΟ

Για την ικανοποίηση του αιτήματος πρόσβασης υποκειμένων με ηλεκτρονικό τρόπο, ακολουθούνται τα
επόμενα βήματα :
1. Απαιτείται σχετική αίτηση / υπεύθυνη δήλωση, με πλήρως συμπληρωμένα όλα τα πεδία αυτής, από
τον
ίδιο
τον
ενδιαφερόμενο
μέσω
της
ηλεκτρονικής
εφαρμογής
«e-dilosi»:
https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdoseupeuthunes-deloses
που θα φέρει το ακόλουθο κείμενο:
«Παρακαλώ όπως, βάσει των στοιχείων που παραθέτω με την παρούσα, με ενημερώσετε εγγράφως για
τα δεδομένα που εμφανίζονται στα κατωτέρω αρχεία της εταιρίας σας και με αφορούν.
ΑΡΧΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ: (επιλέξτε ένα ή περισσότερα ή όλα τα αρχεία)
 ΟΛΑ ΤΑ ΑΡΧΕΙΑ (ΣΑΥ-ΣΥΠ, ΣΣΧ, ΤΣΕΚ, ΣΚΣΕ, ΣΕΠΕΔ, ΦΕΚ-ΓΕΜΗ, ΣΤΔ, ΑΝΑΦΟΡΑΣ )
 ΑΘΕΤΗΣΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ και ΥΠΟΘΗΚΩΝ-ΠΡΟΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ (ΣΑΥ-ΣΥΠ)
 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ (ΣΣΧ)
 ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΙΝΔΥΝΩΝ (ΤΣΕΚ)
 ΚΑΤΑΓΓΕΛΘΕΙΣΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΣΚΣΕ)
 ΕΚΧΩΡΗΜΕΝΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ/ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΣΕΠΕΔ)
 ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΦΕΚ ΚΑΙ ΓΕΜΗ ( Μέλη ΔΣ, Διαχειριστές, Εταίροι)
 ΑΠΟΛΕΣΘΕΝΤΩΝ-ΚΛΕΜΜΕΝΩΝ ΔΕΛΤΙΩΝ ΤΑΥΤΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΩΝ (ΣΤΔ)
 ΑΝΑΦΟΡΑΣ

Με την παρούσα, δηλώνω την ακρίβεια των αναφερόμενων στην παρούσα αίτηση προσωπικών
στοιχείων μου.
Επιθυμώ, για δική μου εξυπηρέτηση, όπως η απάντησή σας στο αίτημά μου διαβιβασθεί μέσω
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση που δηλώνω παραπάνω και μου χορηγηθεί, μέσω SMS στον
ανωτέρω αριθμό τηλεφώνου μου, μοναδικός κωδικός αποκρυπτογράφησης της απάντησης αυτής.
Αναγνωρίζω ότι τόσο η απάντηση αυτή όσο και ο μοναδικός κωδικός αποκρυπτογράφησης είναι
εμπιστευτικά και με τη διαβίβασή τους, κατά τα ανωτέρω, απαλλάσσω την ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε. από
οποιαδήποτε ευθύνη ιδίως αναφορικά με την περιέλευσή τους σε τρίτα πρόσωπα.»
2. Η αίτηση/υπεύθυνη δήλωση αποστέλλεται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην διεύθυνση
tiresias@tiresias.gr
3. Η απάντηση αποστέλλεται με email στη δηλωθείσα διεύθυνση του ενδιαφερόμενου από τη διεύθυνση
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου prosvasi@tiresias.gr με επισυναπτόμενο το κρυπτογραφημένο Pdf αρχείο
(περιλαμβάνει διαβιβαστική επιστολή και αναλυτική αναφορά των δεδομένων).
4. Ταυτόχρονα αποστέλλεται SMS στο δηλωθέν κινητό τηλέφωνο του ενδιαφερομένου με το αντίστοιχο
κλειδί αποκρυπτογράφησης του ανωτέρω αρχείου.
5. Για την αποστολή του ανωτέρω SMS, ο αριθμός τηλεφώνου που δηλώνεται θα χορηγηθεί σε εταιρία
παροχής υπηρεσιών, η οποία δυνάμει σχετικής σύμβασης εκτελεί στο όνομα και για λογαριασμό της
ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ την επεξεργασία υπό τον όρο απόλυτης εμπιστευτικότητας.
Με την υπογραφή της σχετικής σύμβασης ανάθεσης λαμβάνεται κάθε μέτρο για τη διασφάλιση της
συμμόρφωσης της εκτελούσας την επεξεργασία με τη νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών
δεδομένων, σύμφωνα με τις επιταγές του αρ. 28 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΡΟΠΟ

1. Απαιτείται σχετική αίτηση / υπεύθυνη δήλωση, με πλήρως συμπληρωμένα όλα τα πεδία αυτής, από τον
εκπρόσωπο της εταιρίας (όπως αυτός ορίζεται στο πιστοποιητικό εγγραφής και μεταβολών Γ.Ε.ΜΗ. και
συνυποβάλλεται) μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής «e-dilosi» : https://www.gov.gr/ipiresies/politeskai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses
και να φέρει το ακόλουθο κείμενο:
«Παρακαλώ όπως, βάσει των στοιχείων που παραθέτω με την παρούσα, με ενημερώσετε εγγράφως
για τα δεδομένα που εμφανίζονται στα κατωτέρω αρχεία της Τειρεσίας Α.Ε. και αφορούν στην
κατωτέρω εταιρία που εκπροσωπώ:
Επωνυμία Εταιρίας :
Διακριτικός Τίτλος:

ΑΦΜ:

αρ.ΓΕΜΗ:

Διεύθυνση Έδρας:
ΑΡΧΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ: (επιλέξτε ένα ή περισσότερα ή όλα τα αρχεία)
 ΟΛΑ ΤΑ ΑΡΧΕΙΑ (ΣΑΥ-ΣΥΠ, ΣΣΧ, ΤΣΕΚ, ΣΚΣΕ, ΣΕΠΕΔ, ΦΕΚ-ΓΕΜΗ, ΑΝΑΦΟΡΑΣ )
 ΑΘΕΤΗΣΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ και ΥΠΟΘΗΚΩΝ-ΠΡΟΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ (ΣΑΥ-ΣΥΠ)
 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ (ΣΣΧ)
 ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΙΝΔΥΝΩΝ (ΤΣΕΚ)
 ΚΑΤΑΓΓΕΛΘΕΙΣΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΣΚΣΕ)
 ΕΚΧΩΡΗΜΕΝΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ/ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΣΕΠΕΔ)
 ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΦΕΚ ΚΑΙ ΓΕΜΗ (ΦΕΚ-ΓΕΜΗ)
 ΑΝΑΦΟΡΑΣ

«Με την παρούσα, δηλώνω την ακρίβεια των στοιχείων που αναφέρονται στην παρούσα αίτηση.
Επιθυμώ, για δική μου εξυπηρέτηση, όπως η απάντησή σας στο αίτημα που αφορά στην εταιρία που
εκπροσωπώ, διαβιβασθεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση που δηλώνω παραπάνω
και μου χορηγηθεί, μέσω SMS στον ανωτέρω αριθμό τηλεφώνου μου, μοναδικός κωδικός
αποκρυπτογράφησης της απάντησης αυτής. Αναγνωρίζω ότι τόσο η απάντηση αυτή όσο και ο μοναδικός
κωδικός αποκρυπτογράφησης είναι εμπιστευτικά και με τη διαβίβασή τους, κατά τα ανωτέρω,
απαλλάσσω την ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε. από οποιαδήποτε ευθύνη ιδίως αναφορικά με την περιέλευσή τους σε
τρίτα πρόσωπα».
2. Η αίτηση / υπεύθυνη δήλωση αποστέλλεται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην διεύθυνση
tiresias@tiresias.gr
3. Η απάντηση αποστέλλεται με email στη δηλωθείσα διεύθυνση του εκπροσώπου από τη διεύθυνση
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου prosvasi@tiresias.gr με επισυναπτόμενο το κρυπτογραφημένο Pdf αρχείο
(περιλαμβάνει διαβιβαστική επιστολή και αναλυτική αναφορά των δεδομένων).
4. Ταυτόχρονα αποστέλλεται SMS στο δηλωθέν κινητό τηλέφωνο του εκπροσώπου με το αντίστοιχο κλειδί
αποκρυπτογράφησης του ανωτέρω αρχείου.
5. Για την αποστολή του ανωτέρω SMS, ο αριθμός τηλεφώνου που δηλώνεται θα χορηγηθεί σε εταιρία
παροχής υπηρεσιών, η οποία δυνάμει σχετικής σύμβασης εκτελεί στο όνομα και για λογαριασμό της
ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ την επεξεργασία υπό τον όρο απόλυτης εμπιστευτικότητας.

Με την υπογραφή της σχετικής σύμβασης ανάθεσης λαμβάνεται κάθε μέτρο για τη διασφάλιση της
συμμόρφωσης της εκτελούσας την επεξεργασία με τη νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών
δεδομένων, σύμφωνα με τις επιταγές του αρ. 28 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων.

