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ΑΡ. ΠΡΩΣ. : 
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ηοισεία Ενδιαθεπόμενος Κοινόηηηα: 
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Ημεπομηνία :   ….....  / ……..  / ….… 

 

Ο/Η Αιη………. 

 

 

 

 

Όνομα :  

Όνομα Παηέπα :  

Όνομα Μηηέπαρ :  

Όνομα ςζύγος : 

Οδόρ :                                                      Απ. : 

Πεπιοσή :                                     Σασ.Κώδ. : 

Δήμορ :                                    Νομόρ : 

Σηλέθωνα : 

 

Απ. Δεληίος Σαςηόηηηαρ : 

Α.Φ.Μ. :                                      

Δ.Ο.Τ. : 

(Εθόζον εκδίδονηαι λογαπιαζμοί ΔΕΤΑΜ 

ζηον/ζηην  αιηών/ούζα): 

 

Δ/νζη Ηλεκηπονικού Σασςδπομείος (e-mail) για 

αποζηολή λογαπιαζμών & ζημανηικών 

ενημεπώζεων: 

 

______________________________________     ή 

Απιθμόρ κινηηού ηηλεθώνος για αποζηολή 

λογαπιαζμών & ζημανηικών ενημεπώζεων: 
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ΔΝΣΤΠΟ ΤΓΚΑΣΑΘΔΖ ΦΤΗΚΟΤ ΠΡΟΩΠΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΑΡΟΥΖ ΑΓΔΗΑ 

ΣΖΡΖΖ & ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΣΩΝ ΠΡΟΩΠΗΚΩΝ ΣΟΤ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ 

Ο/Η ςπογπάθων/οςζα ηην παπούζα, ………………...………………………………………………….  

με Α.Φ.Μ.: …………………………………., ωρ «Τποκείμενο ηων δεδομένων» πος αναθέπονηαι 

ζηην ανωηέπω αίηηζη, δηλώνω ρηηά και ανεπιθύλακηα ζύμθωνα με ηο άπθπο 6.1α ηος Κανονιζμού 

Ε.Ε. 2016/679 (GDPR), όηι αθού ενημεπώθηκα επαπκώρ με απλό, ζαθή και καηανοηηό ηπόπο από 

ηην «ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΤΓΡΔΤΖ ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ ΜΑΛΔΒΗΕΗΟΤ» (καλούμενη 

ζηη ζςνέσεια ωρ «Δ.Ε.Τ.Α.Μ.»), ζσεηικά με ηην ηήπηζη και επεξεπγαζία ηων πποζωπικών μος 

δεδομένων, με ηην παπούζα παρέχω ηη ζυγκαηάθεζή μου για ηην καηασώπηζη και ηήπηζη ηων 

πποζωπικών μος δεδομένων ζε θςζικό ή ηλεκηπονικό απσείο ηηρ «Δ.Ε.Τ.Α.Μ.» και για ηην 

επεξεπγαζία ηοςρ για αόπιζηο σπόνο, ζύμθωνα με ηιρ διαηάξειρ ηος Ν. 2472/1997 και ηος 

Εςπωπαϊκού Γενικού Κανονιζμού Πποζηαζίαρ Δεδομένων (ΕΕ 2016/679).  

Σην ζςγκαηάθεζη μος αςηή μποπώ να ανακαλέζω και να ζηηήζω ηην διαγπαθή ηων δεδομένων μος 

έπειηα από ηην παπέλεςζη δύο (2) εηών από ηην καθ’ οιονδήποηε λόγο διακοπή ηηρ παποσήρ 

ςδποδοηήζεωρ ή ηηρ αλλαγήρ ηος ονόμαηορ μος ωρ δικαιούσος αςηήρ, καηαθέηονηαρ ζσεηική αίηηζη 

ζηην Δ.Ε.Τ.Α.Μ..  

 

                                                                                                    Γάζι ….… / …… / 20…….  

                                                                                                             Ο/Ζ Γηλ….… 


