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ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ  

 

Ο υπογράφων/ Η υπογράφουσα…………………………………………………………………………………δηλώνω με την 
παρούσα ότι έχω ενημερωθεί  για τη συλλογή και επεξεργασία  των παρακάτω αναφερομένων δεδομένων 
μου από την εταιρεία «Γ. ΠΕΤΡΟΥΛΑΚΗΣ-Συστήματα Ηλεκτρονικής και Τηλεπικοινωνιών Ανώνυμη 
Εμπορική Εταιρεία»   

1. Στοιχεία που παρέχονται κατά τη συμπλήρωση του εντύπου με τίτλο  ΕΝΤΥΠΟ 
ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ και αφορούν  στοιχεία σχετικά με:  

Ονοματ/νο……………………………………………………………………………………….του……………………………, 

Α.Φ.Μ………………………………………ΑΔΤ………………………………...E-MAIL……………………………………………….l 

για τους ακόλουθους σκοπούς :  

-Για την ταυτοποίηση του χρήστη σε τήρηση της  νομικής υποχρέωσης που επιβάλλει η επεξεργασία 
βάσει των διατάξεων του  Ν. 3783/2009 "Ταυτοποίηση των κατόχων και χρηστών εξοπλισμού και 
υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας και άλλες διατάξεις"  (ΦΕΚ 136/Α/7-8-09),  σύμφωνα με τις οποίες 
οι κάτοχοι και  χρήστες  εξοπλισμού και  υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας προπληρωμένου χρόνου 
ομιλίας, συνδρομητών με συμβόλαιο, ή άλλης μορφής κινητής τηλεπικοινωνίας υποχρεούνται να 
ταυτοποιηθούν. Επισημαίνεται ότι η διεύθυνση κατοικίας φυσικού προσώπου δεν περιλαμβάνεται 
στα στοιχεία που περιοριστικώς προβλέπει ο ν.3783/2009 ούτε σε αυτά που περιέχονται στα νέου 
τύπου δελτία αστυνομικής ταυτότητας. Ωστόσο,  μόνο για το σκοπό της νομότυπης συμπλήρωσης 
της υπεύθυνης δήλωσης του Ν. 1599/1986 προβλέπεται η τήρηση αυτού του στοιχείου από την «Γ. 
ΠΕΤΡΟΥΛΑΚΗΣ-Συστήματα Ηλεκτρονικής και Τηλεπικοινωνιών Ανώνυμη Εμπορική Εταιρεία». Το εν 
λόγω στοιχείο δεν υφίσταται περαιτέρω επεξεργασία, όπως καταχώριση σε διαφορετικό αρχείο και 
χρήση από την «Γ. ΠΕΤΡΟΥΛΑΚΗΣ-Συστήματα Ηλεκτρονικής και Τηλεπικοινωνιών Ανώνυμη 
Εμπορική Εταιρεία» αλλά παραμένει απλώς στο σώμα της υπεύθυνης δήλωσης που τηρεί η «Γ. 
ΠΕΤΡΟΥΛΑΚΗΣ-Συστήματα Ηλεκτρονικής και Τηλεπικοινωνιών Ανώνυμη Εμπορική Εταιρεία»   για 
λογαριασμό της ΕΕΤΤ. Περαιτέρω, σας ενημερώνουμε με την παρούσα ότι για το στοιχείο του 
αριθμού σταθερού τηλεφώνου δεν προκύπτει, σε σχέση με το σκοπό της συγκεκριμένης υπεύθυνης 
δήλωσης, η αναγκαιότητα τήρησής του και το σχετικό πεδίο είναι μη υποχρεωτικό.  

Η συλλογή και η σύμφωνα με τους άνω όρους  επεξεργασία των ως άνω στοιχείων σας  είναι 
υποχρεωτική  σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3783/2009. Η «Γ. ΠΕΤΡΟΥΛΑΚΗΣ-Συστήματα 
Ηλεκτρονικής και Τηλεπικοινωνιών Ανώνυμη Εμπορική Εταιρεία» δεν ενεργοποιεί την παροχή της 
υπηρεσίας κινητής τηλεφωνίας, έστω και αν έχει καταβληθεί από τον ανώνυμο συνδρομητή το 
οικονομικό αντίτιμο του προπληρωμένου χρόνου ομιλίας σε περίπτωση μη υποβολής του ΕΝΤΥΠΟΥ 
ΤΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ.  Για την επανεργοποίηση της υπηρεσίας κινητής τηλεφωνίας απαιτείται 
η δήλωση των στοιχείων ταυτότητας συνδρομητή.  

2. Στοιχεία που παρέχονται κατά τη σύναψη της σύμβασης πώλησης των προϊόντων της    
«Γ. ΠΕΤΡΟΥΛΑΚΗΣ-Συστήματα Ηλεκτρονικής και Τηλεπικοινωνιών Ανώνυμη 
Εμπορική Εταιρεία και αφορούν  στοιχεία σχετικά με:  

Ονοματεπώνυμο………………………………………………………………………………………………………………… 

για τους ακόλουθους σκοπούς :  

-Για διαφημιστικούς  και στατιστικούς λόγους 

   ΝΑΙ   ⃣     ΟΧΙ     ⃣ 

-Σε περίπτωση ελέγχων από δικαστικές/φορολογικές αρχές 



2 

 

-Για την βελτίωση των υπηρεσιών της «Γ. ΠΕΤΡΟΥΛΑΚΗΣ-Συστήματα Ηλεκτρονικής και 
Τηλεπικοινωνιών Ανώνυμη Εμπορική Εταιρεία» ΑΕ, τον εντοπισμό προσπάθειας απάτης ή κακής 
χρήσης, την τυχόν συνεργασία με δικαστικές και ρυθμιστικές αρχές 

- Για φορολογικούς/λογιστικούς σκοπούς. 

Έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε οποτεδήποτε τη συγκατάθεσή σας.  

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ 
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ  

Η εταιρεία με την επωνυμία «Γ. ΠΕΤΡΟΥΛΑΚΗΣ-Συστήματα Ηλεκτρονικής και Τηλεπικοινωνιών Ανώνυμη 
Εμπορική Εταιρεία»  σας ενημερώνει ότι θα προβεί σε επεξεργασία και θα τηρήσει αρχείο των ως άνω/ 
παραπάνω προσωπικών δεδομένων αποκλειστικά και μόνον για τους αναφερομένους στην παρούσα 
σκοπούς.  

Τα προσωπικά δεδομένα σας τηρούνται και υποβάλλονται σε επεξεργασία αποκλειστικά για τους σκοπούς 
που δηλώνονται ή/και για τους οποίους έχετε συμφωνήσει και στην έκταση που είναι απαραίτητο για την 
εκπλήρωσή τους. θα τηρηθούν για το απολύτως απαραίτητο χρονικό διάστημα για την εξυπηρέτηση των 
παραπάνω σκοπών.  

Σύμφωνα με τον  Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων 679/2016/ΕΕ,  έχετε δικαίωμα ενημέρωσης, 
δικαίωμα πρόσβασης, δικαίωμα διόρθωσης, δικαίωμα διαγραφής, δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας, 
δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων, δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των προσωπικών σας 
δεδομένων, περιλαμβανομένης της εναντίωσης στην αυτοματοματοποιημένη λήψη αποφάσεων και στην 
κατάρτιση προφίλ, καθώς και δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων 
Προσωπικού Χαρακτήρα.  

 

Εάν επιθυμείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεση σας, να ασκήσετε τα δικαιώματά σας ή εάν έχετε εν γένει 
οποιαδήποτε απορία αναφορικά με την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να 
απευθύνετε το αντίστοιχο αίτημά σας επικοινωνώντας με τον κ. ΝΙΚΟΛΑΟ ΣΑΝΟΥΛΗ  με τους εξής 
τρόπους: 

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2106429829 

Email:  support@planetsim.gr 

 

Ημερομηνία ________________ 

 

Υπογραφή________________ 

 

 

 

 


