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ΓΑΖΘ :  ΑΡ. ΠΡΩΣ. : 

ΑΗΣΖΖ ΜΔΣΑΒΗΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΤΓΡΟΓΟΣΖΖ  

Προς ηην σπηρεζία ύδρεσζης 

ηοιτεία   ΝΔΟΤ Καηαναλωηή Κνηλόηεηα: 

Επώλπκν :  Παξαθαιώ  λα κεηαβηβαζηεί ην ππ’ αξηζκόλ 

………………….………… πδξόκεηξν ύδξεπζεο 

πνπ βξίζθεηαη ζηε πεξηνρή …………….……… 

…………………………………………………. 

Οδόο ………………………………………...…   

………………… Αξ : …….., Σ.Κ. ……..…… 

ηοιτεία  προηγούμενοσ καηότοσ :      

Επώλπκν :  ……….……..…………………….. 

Όλνκα  : …………...………………………….. 

Παηξώλπκν :  …………………………….……. 

Όλνκα Μεηέξαο : ………………….….………  

Αηηηνινγία : ……..…………………………….. 

…………………………………………...…….. 

Πξνεγνύκελε νθεηιή  :  ………………………. 

 

Ηκεξνκελία ………../ ……../ …….. 

 

Όλνκα :  

Όλνκα Παηέξα :  

Όλνκα Μεηέξαο :  

Όλνκα πδύγνπ : 

Οδόο :                                                      Αξ. : 

Πεξηνρή :                                        Σαρ.Κώδ.: 

Δήκνο :                                      Ννκόο : 

Σειέθωλα : 

Αξ. Δειηίνπ Σαπηόηεηαο : 

Α.Φ.Μ.:                                          Δ.Ο.Τ.: 

Δ/λζε Ηιεθηξνληθνύ Σαρπδξνκείνπ (e-mail) γηα 

απνζηνιή ινγαξηαζκώλ & ζεκαληηθώλ ελεκεξώζεωλ: 

_______________________________________     ή 

Αξηζκόο θηλεηνύ ηειεθώλνπ γηα απνζηνιή 

ινγαξηαζκώλ & ζεκαληηθώλ ελεκεξώζεωλ: 

 

 

Ο Νέος Καηαναλωηής  

Ο/Η  πξνεγνύκελνο θάηνρνο 

Α / Α 

Επώλπκν :  

Όλνκα :  

Παηξώλπκν : 

Μεηξώλπκν: 

Σειέθωλν :  
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ΔΝΣΤΠΟ ΤΓΚΑΣΑΘΔΖ ΦΤΗΚΟΤ ΠΡΟΩΠΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΑΡΟΥΖ ΑΓΔΗΑ 

ΣΖΡΖΖ & ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΣΩΝ ΠΡΟΩΠΗΚΩΝ ΣΟΤ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ 

 

Ο/Η ππνγξάθωλ/νπζα ηελ παξνύζα, ………………………………………………….……………….  

κε Α.Φ.Μ.: …………………………………., ωο «Τποκείμενο ηων δεδομένων» πνπ αλαθέξνληαη 

ζηελ αλωηέξω αίηεζε, δειώλω ρηηά και ανεπιθύλακηα ζύκθωλα κε ην άξζξν 6.1α ηνπ Καλνληζκνύ 

Ε.Ε. 2016/679 (GDPR), όηη αθνύ ελεκεξώζεθα επαξθώο κε απιό, ζαθή θαη θαηαλνεηό ηξόπν από 

ηελ «ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΤΓΡΔΤΖ ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ ΜΑΛΔΒΗΕΗΟΤ» (θαινύκελε 

ζηε ζπλέρεηα ωο «Δ.Ε.Τ.Α.Μ.»), ζρεηηθά κε ηελ ηήξεζε θαη επεμεξγαζία ηωλ πξνζωπηθώλ κνπ 

δεδνκέλωλ, κε ηελ παξνύζα παρέτω ηη ζσγκαηάθεζή μοσ γηα ηελ θαηαρώξεζε θαη ηήξεζε ηωλ 

πξνζωπηθώλ κνπ δεδνκέλωλ ζε θπζηθό ή ειεθηξνληθό αξρείν ηεο «Δ.Ε.Τ.Α.Μ.» θαη γηα ηελ 

επεμεξγαζία ηνπο γηα αόξηζην ρξόλν, ζύκθωλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2472/1997 θαη ηνπ 

Επξωπαϊθνύ Γεληθνύ Καλνληζκνύ Πξνζηαζίαο Δεδνκέλωλ (ΕΕ 2016/679), ηα νπνία έρνπλ 

γλωζηνπνηεζεί θαη ππνβιεζεί ζηελ Δ.Ε.Τ.Α.Μ. θαη έρνπλ ζπιιερζεί από απηήλ γηα ηνλ ζθνπό θαη 

ζηα πιαίζηα ηεο ζπκβάζεωο πδξνδόηεζεο ηνπ αθηλήηνπ πνπ αλαθέξεηαη ζηελ αλωηέξω αίηεζε 

κεηαβίβαζεο ηεο παξνρήο.  

Σελ ζπγθαηάζεζε κνπ απηή κπνξώ λα αλαθαιέζω θαη λα δεηήζω ηελ δηαγξαθή ηωλ δεδνκέλωλ κνπ 

έπεηηα από ηελ παξέιεπζε δύν (2) εηώλ από ηελ θαζ’ νηνλδήπνηε ιόγν δηαθνπή ηεο παξνρήο 

πδξνδνηήζεωο ή ηεο αιιαγήο ηνπ νλόκαηνο κνπ ωο δηθαηνύρνπ απηήο, θαηαζέηνληαο ζρεηηθή αίηεζε 

ζηελ Δ.Ε.Τ.Α.Μ..  

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

                                                                                                         Ο/Ζ Γηλ..… 


