ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΜΕ ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΔΟΣΕΙΣ
Ονοµατεπώνυµο / Όνοµα Εταιρείας:

Αριθµός Ταυτότητας ή Αριθµός Διαβατηρίου / Αριθµός Εγγραφής Εταιρείας:

Αριθµός Λογαριασµού ΑΗΚ (11 ψηφία):

Διεύθυνση Παροχής του πιο πάνω λογαριασµού:

Kινητό Tηλέφωνο:

Σταθερό Τηλέφωνο:

Αρχική Μηνιαία Δόση:

Μήνας 1ης δόσης:

Κωδικας εξόφλησης Δόσης:

Τρόπος εξόφλησης Δόσης:
Ταµείο

Μισθολόγιο

Αυτόµατη Χρέωση

Εργοδότης:
Με την παρούσα αίτηση:
1. δεσµεύοµαι να καταβάλω προς την Αρχή Ηλεκτρισµού Κύπρου (στος εξης “η ΑΗΚ”) έναντι του πιο πάνω λογαριασµού ηλεκτρικού
ρεύµατος, το ποσό της µηνιαίες δόσης που αναφέρεται πιο πάνω όχι αργότερα από την καθορισµένη ηµεροµηνία πληρωµής της.
2. αντιλαµβάνοµαι ότι από καιρού εις καιρό η ΑΗΚ θα µπορεί να προβαίνει χωρίς οποιαδήποτε άλλη εξουσιοδότηση από εµένα, σε
αναθεώρηση του ποσού της δόσης, είτε λόγω αύξησης/µείωσης στην κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύµατος, είτε λόγω αύξησης/µείωσης
στην τιµή µονάδας ηλεκτρικού ρεύµατος.
3. διατηρώ το διακαίωµα αποχώρησης από το σχέδιο εξόφλησης λογαριασµού ηλεκτρικού ρεύµατος µε µηνιαίες δόσεις (στο εξής “σχέδιο”)
νοουµένου ότι θα ειδοποιήσω γραπτώς την ΑΗΚ για την πρόθεση µου αυτή, τουλάχιστον 15 µέρες πριν την ηµεροµηνία πληρωµής της
επόµενης δόσης. Μετά την αποχώρηση µου από το σχέδιο υποχρεούµαι να εξοφλώ τους λογαριασµούς ηλεκτρικού ρεύµατος που εκδίδει
κάθε δύο µήνες η ΑΗΚ κατα την ηµεροµηνία πληρωµής που αναγράφεται σε αυτούς.
4. αντιλαµβάνοµαι ότι η ΑΗΚ διακιούται κατα την απόλυτη κρίση της και χωρίς ειδοποίηση να µε αφαιρέσει από το σχέδιο, είτε λόγω
καθυστέρησης στην εξόφληση των οφειλόµενων δόσεων είτε για οποιαδήποτε άλλη αιτία. Σε τέτοια περίπτωση υποχρεούµαι να εξοφλώ
τους λογαριασµούς ηλεκτρικού ρεύµατος που εκδίδει κάθε δύο µήνες η ΑΗΚ κατα την ηµεροµηνία που αναγράφεται σε αυτούς.
5. νοηµένου ότι επιλέγω ως τρόπο εξόφλησης δόσης την αυτόµατη χρέωση και νοηµένου ότι βρίσκεται ήδη σε ισχύ εντολή αυτόµατης
χρέωσης του τραπεζικού µου λογαριασµού για εξόφληση του λογαριασµού ηλεκτρικού ρεύµατος, αποδέχοµαι όπως οι µηνιαίες δόσεις
αποκόπτονται από τον τραπεζικό µου λογαριασµό µε βάση την ισχύουσα εντολή αυτόµατης χρέωσης.
6. δεσµέυοµαι να εξοφλήσω όλους τους λογαριασµούς ηλεκτρικού ρεύµατος που εκδόθηκαν ή θα εκδοθούν και δεν καλύπτονται από το σχέδιο.
7. 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

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:

