ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΚΑΙ Η ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΟΠΩΣ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΟΠΙΣΘΙΑ ΟΨΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ
ΑΙΤΗΣΗΣ
Με την υπογραφή της παρούσας αίτησης δηλώνω ρητά και ανεπιφύλακτα ότι:
1. Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από το Ν.1599/1986, βεβαιώνω ότι όλα τα στοιχεία που
αναγράφονται στην παρούσα αίτηση και όλα τα στοιχεία που σας προσκομίζω είναι πλήρη, αληθή και ακριβή και αναγνωρίζω το δικαίωμα
της ΕΠΑ Αττικής – Ελληνική Ανώνυμη Εταιρεία Ενέργειας να επαληθεύει την ακρίβεια των παραπάνω στοιχείων. ∆εσμεύομαι να γνωστοποιήσω
αμέσως και σε κάθε περίπτωση εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών οποιαδήποτε τροποποίηση των ως άνω στοιχείων στην ΕΠΑ Αττικής.
2. Ανέγνωσα και κατανόησα πλήρως και αποδέχομαι ανεπιφύλακτα τους Γενικούς Όρους της Σύμβασης για την Προμήθεια Ηλεκτρικής
Ενέργειας όπως αυτοί συνάπτονται στην παρούσα Αίτηση και είναι αναρτημένοι στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.fysikoaerioellados.gr.
3. ∆ηλώνω υπευθύνως ότι είμαι o νόμιμος χρήστης της εγκατάστασης στην οποία αφορά ο αριθμός παροχής που αναγράφεται ανωτέρω και
αναγνωρίζω ότι φέρω την πλήρη ευθύνη ως προς την ακρίβεια και το περιεχόμενο της δηλώσεώς μου.
4. Έλαβα γνώση της προσφερόμενης τιμής προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας της ΕΠΑ Αττικής και την επέλεξα με την έγγραφη αποδοχή της
παρούσας Αίτησης.
5. Η υπογραφή μου εμπεριέχει την παροχή εξουσιοδότησης προς την ΕΠΑ Αττικής για να ενεργήσει κάθε απαραίτητη πράξη για την
εκπροσώπηση του/των μετρητή/των με τα ως άνω στοιχεία για την αρχική ενεργοποίηση ή επαναλειτουργία της σύνδεσης εάν απαιτείται,
όπως επίσης και να ζητά από τον αρμόδιο ∆ιαχειριστή ∆ικτύου ∆ιανομής τα σχετικά ιστορικά δεδομένα για χρονική περίοδο που δεν
υπερβαίνει τα δυο (2) έτη και τα τεχνικά χαρακτηριστικά της παροχής.
6. Επιτρέπω να καταχωρούνται τα ανωτέρω προσωπικά μου δεδομένα (όνομα, επώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο, κτλ), καθώς και τα στοιχεία
του λογαριασμού μου κατανάλωσης Ηλεκτρικής Ενέργειας στο Αρχείο Καταναλωτών που διατηρεί η Εταιρεία. Συναινώ στη χρήση των
στοιχείων αυτών από συμβεβλημένους συνεργάτες της Εταιρείας (www.fysikoaerioellados.gr/service/), αποκλειστικά για τους σκοπούς της
ενημέρωσής μου για την Ηλεκτρική́ Ενέργεια και της αποστολής λογαριασμών κατανάλωσης. Έλαβα γνώση ότι η ΕΠΑ Αττικής έχει λάβει τα
κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων που επεξεργάζεται . Ενημερώθηκα για τα
δικαιώματα μου ιδιαίτερα τα δικαιώματα, πρόσβασης, αντίρρησης, αναστολής της επεξεργασίας, διαγραφής και φορητότητας καθώς επίσης
και για το δικαίωμα προσφυγής στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ) απευθυνόμενος στοΤμήμα
Εξυπηρέτησης Καταναλωτών της ΕΠΑ Αττικής, τηλέφωνο επικοινωνίας 18 1133. Και στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της Εταιρείας
(contact-dpo@aerioattikis.gr). Έλαβα γνώση και αποδέχομαι ότι η ΕΠΑ Αττικής στο πλαίσιο επεξεργασίας αίτησης για αλλαγή προμηθευτή
ενδέχεται να παρέχει πληροφορίες σε τρίτους Προμηθευτές σχετικά με την ύπαρξη ληξιπρόθεσμων οφειλών ή τυχόν εντολών
απενεργοποίησης μετρητή λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τους δώδεκα (12) τελευταίους μήνες.
7. Συνυποβάλλω αντίγραφο του τελευταίου εκκαθαριστικού μου λογαριασμού και δηλώνω ότι τα στοιχεία, συμπεριλαμβανομένης της
ένδειξης εκάστου μετρητή μου, είναι απολύτως ακριβή και αληθή. Τα παραπάνω δεν ισχύουν αν η παρούσα αφορά πρώτη ενεργοποίηση της
σύνδεσης.
8. Αποδέχομαι τη λήψη του Λογαριασμού Κατανάλωσης αποκλειστικά μέσω της υπηρεσίας My Account στην ιστοσελίδα
www.fysikoaerioellados.gr. ΝΑΙ OXI
9. Αποδέχομαι την επικοινωνία μέσω SMS, E-mail και ενημερωτικών εντύπων για ενημερωτικούς σκοπούς,τη χρήση και διάθεση σε τρίτους
των στοιχείων επικοινωνίας μου (ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση) για σκοπούς προώθησης πωλήσεων ή και υπηρεσιών ΝΑΙ OXI
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