ΓΙΑ ΝΑ ΣΑΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ
Αγαπητέ Πελάτη
Με στόχο τη βελτίωση της εξυπηρέτησης σας, παρακαλώ όπως συµπληρώσετε τα πιο κάτω στοιχεία που αφορούν τον
λογαριασµό ηλεκτρικού ρεύµατος που εκδίδεται στο όνοµα σας. Τα στοιχεία αυτά θα χρησιµοποιούνται αποκλειστικά από την
ΑΗΚ για να βελτιώσουµε την επικοινωνία µαζί σας, εισάγοντας ταυτόχρονα νέες αναβαθµισµένες υπηρεσίες.
Ονοµατεπώνυµο / Όνοµα Εταιρείας:
Αριθµός Ταυτότητας ή Αριθµός Διαβατηρίου ή Αριθµός Εγγραφής Εταιρείας:

Αριθµός Λογαριασµού ΑΗΚ (11 ψηφία):

Διεύθυνση Παροχής του πιο πάνω λογαριασµού:

Kινητό Tηλέφωνο: (για επικοινωνία και αποστολή µηνυµάτων SMS)

Σταθερό Τηλέφωνο:

Διεύθυνση Ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (e-mail):

Δήλωση του πελάτη και συγκατάθεση
Βεβαιώνω ότι είµαι ο πελάτης του λογαριασµού και όλα τα στοιχεία που παρέχονται πιο πάνω είναι ακριβή. Οποιαδήποτε
χρήση των πιο πάνω στοιχείων είναι για αποκλειστική εξυπηρέτηση µου ως πελάτη της ΑΗΚ, µε σκοπό τη βελτίωση της
πληροφόρησης µου τηλεφωνικώς, µέσω e-mail ή sms.
Παρακαλώ συµπληρώστε µε

ένα από τα πιο κάτω:

Επιθυµώ να λαµβάνω τον λογαριασµό µου και τυχόν υπενθύµιση για παράλειψη εξόφλησης λογαριασµού µόνο µε
ηλεκτρονικό ταχυδροµείο. Τα χρήµατα που θα εξοικονοµούνται από την εκτύπωση και την αποστολή των πιο πάνω µέσω
ταχυδροµείου να δοθούν στο πιο κάτω Παγκύπριο Φιλανθρωπικό Ίδρυµα της επιλογής µου*:
Αντικαρκινικός Σύνδεσµος Κύπρου
Κοινότητα Αγίου Λουκά του Ιατρού
Παγκύπριος Σύνδεσµος “Ένα Όνειρο Μια Ευχή”

Europa Donna Κύπρου
Φιλανθρωπικό Σωµατείο Αλκυονίδες
Φιλανθρωπικό Σωµατείο Βαγόνι Αγάπης

Αντιλαµβάνοµαι ότι τα έγγραφα αυτά θα σταµατήσουν να µου αποστέλλονται µέσω των Ταχυδροµικών Υπηρεσιών.
Δεν επιθυµώ να λαµβάνω τον λογαριασµό µου µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου
Δηλώνω ότι έλαβα και υπέγραψα το Γενικό Έντυπο Συγκατάθεσης µε το οποίο η ΑΗΚ µε πληροφορεί για τα δικαιώµατα
µου µε βάση τις πρόνοιες του Γενικού Κανονισµού Προστασίας Δεδοµένων ΕΕ 2016/679 και της εκάστοτε εν ισχύ εθνικής
Νοµοθεσίας, όπως αυτά εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται.

Ηµεροµηνία

Υπογραφή Πελάτη/Σφραγίδα για Νοµικά Πρόσωπα

*Αυτή η προωθητική ενέργεια ξεκίνησε στις 17 Νοεµβρίου 2017 και θα συνεχιστεί µέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2019.

Γενικό Έντυπο Συγκατάθεσης Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδοµένων
Ο/Η ___________________________________________________________________
µε αρ. Δελτίου Ταυτότητας ____________________ (ή αρ. Διαβατηρίου ____________________ όταν δεν υπάρχει
ταυτότητα χώρας Ευρωπαϊκής Ένωσης) δηλώνω ότι δίνω την ελεύθερη, συγκεκριµένη, ρητή και µε πλήρη επίγνωση
συγκατάθεση µου στην ΑΗΚ όπως συλλέγει, φυλάσσει και επεξεργάζεται τα Δεδοµένα Προσωπικού Χαρακτήρα (Προσωπικά
Δεδοµένα) που µε αφορούν, σύµφωνα µε τον Γενικό Κανονισµό Προστασίας Δεδοµένων ΕΕ 2016/679 και την εκάστοτε εν
ισχύ εθνική Νοµοθεσία, όπως αυτά εκάστοτε τροποποιούνται.
Έχω ενηµερωθεί ότι:
- η ΑΗΚ θα συλλέγει, φυλάσσει και επεξεργάζεται σε ηλεκτρονική ή έντυπη µορφή Προσωπικά Δεδοµένα που µε
αφορούν, για το χρονικό διάστηµα που απαιτείται, ανάλογα µε την περίπτωση
- τα δεδοµένα αυτά µπορεί να είναι: ονοµατεπώνυµο, αριθµός ταυτότητας και/ή διαβατηρίου και/ή αριθµός αλλοδαπού
πολίτη, τηλέφωνο, τηλεοµοιότυπο, ταχυδροµική διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύθυνση και διεύθυνση υποστατικού,
Πιστοποιητικό Ακίνητης Ιδιοκτησίας ή ενοικιαστήριο έγγραφο ή αγοραπωλητήριο έγγραφο, ηλεκτρολογικά σχέδια,
αριθµό Φ.Π.Α., βιογραφικά σηµειώµατα (CV), οικονοµικές καταστάσεις, έγγραφο µε τα στοιχεία του ΙΒΑΝ, αριθµό
ταυτότητας δικαιούχου ειδικής διατίµησης 08, κ.α.
- τα πιο πάνω Προσωπικά Δεδοµένα θα χρησιµοποιούνται µόνο για τους ακόλουθους σκοπούς, ανάλογα µε την
περίπτωση, όπως µελέτη και επεξεργασία αιτήµατος, παροχή υπηρεσιών/αγαθών, κατάρτιση προφίλ, αξιολόγηση
προσφορών, σύναψη συµβάσεων, επίτευξη του στόχου της συνεργασίας, εξέταση αίτησης πρόσληψης, εργοδότηση,
ενηµέρωση, έρευνα και στατιστική ανάλυση
- η παροχή Προσωπικών Δεδοµένων που µε αφορούν στην ΑΗΚ, αποτελεί νοµική ή συµβατική υποχρέωση ή
απαίτηση για τη σύναψη σύµβασης και/ή την εξέταση οποιασδήποτε αίτησης και τυχόν άρνηση µου, µπορεί να οδηγήσει
στην απόρριψη του αιτήµατος µου
- η ΑΗΚ µπορεί να διαβιβάσει τα Προσωπικά Δεδοµένα µου, µόνο εάν είναι απαραίτητο, σε συνεργάτες της για νόµιµους
σκοπούς και/ή σε αρµόδιες αρχές για συµµόρφωση µε το Νόµο.
Κατανοώ ότι έχω τα πιο κάτω δικαιώµατα σε σχέση µε τα Προσωπικά Δεδοµένα που µε αφορούν:
- ενηµέρωσης
- πρόσβασης
- διόρθωσης ή τροποποίησης
- διαγραφής (Δικαίωµα στη λήθη)
- περιορισµού επεξεργασίας
- γνωστοποίησης
- φορητότητας δεδοµένων
- εναντίωσης στην επεξεργασία
- στην µη αυτοµατοποιηµένη ατοµική λήψη αποφάσεων από µέρους της ΑΗΚ
- καταγγελίας στην Επίτροπο Προστασίας Δεδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα
- ανάκλησης της δήλωσης συγκατάθεσής µου ανά πάσα στιγµή.
Η ανάκληση της συγκατάθεσης µου δεν θίγει τη νοµιµότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση µου πριν την
ανάκλησή της. Σε περίπτωση που η ΑΗΚ ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδοµένων έχει έννοµο συµφέρον
διατήρησης των Προσωπικών Δεδοµένων που µε αφορούν, το αίτηµα µου για ανάκληση και/ή διαγραφή τους µπορεί να µην
γίνει αποδεκτό.
Έχω επίσης ενηµερωθεί ότι:
- η Πολιτική Προστασίας Δεδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα της Αρχής Ηλεκτρισµού Κύπρου είναι διαθέσιµη στον
ιστότοπο www.eac.com.cy και ότι
- µπορώ να απευθύνω οποιοδήποτε αίτηµα/ερώτηµα στην Υπεύθυνη Προστασίας Δεδοµένων στις πιο κάτω
διευθύνσεις: Υπεύθυνη Προστασίας Δεδοµένων ΑΗΚ, Τ.Θ. 24506, 1399 Λευκωσία ή dataprotection@eac.com.cy.

Υπογραφή:

Ηµεροµηνία:

