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 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΕΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε.  
ΓΡΑΦΕΙΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ: 26ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 54-56, Τ.Κ. 54627, ΘΕΣ/ΝΙΚΗ  
ΓΡΑΦΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ: ΦΑΡΣΑΛΩΝ 217, Τ.Κ. 41335, ΛΑΡΙΣΑ 
Α.Φ.Μ. 997998048, ΔΟΥ ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
Γ.Ε.ΜΗ.: 141002104000, Α.Μ.Σ.: 23X--170309-TT-J 
www.zenith.gr, e-mail: info@zenith.gr, fax: 2311223045 

ΘΕΣΗ 
QR CODE  

 
  ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ  

Πριν συμπληρώσετε το παρόν έντυπο, παρακαλούμε να διαβάσετε αναλυτικές πληροφορίες για τα δικαιώματά σας στο πίσω μέρος. 
 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΛΑΤΗ (Σε περίπτωση που έχετε Σύμβαση με τη ΖeniΘ): 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ : Τ.Κ. ΠΟΛΗ 

Α.Δ.Τ./ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ:   

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: ΚΙΝΗΤΟ: E-MAIL: 
 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ 
(Παρακαλώ συμπληρώστε τα παρακάτω πεδία μόνο στην περίπτωση που συμπληρώνεται το έντυπο για λογαριασμό του Υποκειμένου) 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ :  

Α.Δ.Τ./ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ:  

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: ΚΙΝΗΤΟ:  Ε-MAIL: 
 

ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥ  

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΠΕΛΑΤΗΣ          ΠΡΩΗΝ ΠΕΛΑΤΗΣ          ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΕΛΑΤHΣ          

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ      ΠΡΩΗΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ    ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ     
ΑΛΛΟ (Παρακαλούμε όπως προσδιορίσετε την ιδιότητα σας, ή τη σχέση σας με τη ΖeniΘ):  

 

ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣ ΑΣΚΗΣΗ 
(Παρακαλώ επιλέξτε ποιο δικαίωμα επιθυμείτε να ασκήσετε, εφόσον προηγουμένως διαβάσετε τις αναλυτικές πληροφορίες για τα 

δικαιώματα σας, που βρίσκονται στο πίσω μέρος του εντύπου) 
1)  Δικαίωμα πρόσβασης     4) Δικαίωμα εναντίωσης επεξεργασίας      

2) Δικαίωμα διόρθωσης   5) Δικαίωμα διαγραφής   

3) Δικαίωμα περιορισμού επεξεργασίας   6) Δικαίωμα φορητότητας   
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ 
(Προκειμένου να μας βοηθήσετε να εντοπίσουμε τα δεδομένα σας και να αξιολογήσουμε γρηγορότερα το αίτημα σας, παρακαλούμε όπως 

περιγράψετε το αίτημα σας.  Σε περίπτωση έλλειψης χώρου, συνεχίστε στην πίσω σελίδα.) 

 

 

 

 

 

 

Παρακαλώ όπως προβείτε στη διευθέτηση του ανωτέρω αιτήματός μου. 
 

_______________________ 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ  & ΥΠΟΓΡΑΦΗ  

_______________________ 
ΤΟΠΟΣ & ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
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Συνέχεια από 1η σελίδα 

 

 

 

 

 
Σημείωση: Σας ενημερώνουμε ότι η υποβολή του αιτήματος γίνεται δωρεάν. Εντούτοις, ένα «εύλογο τέλος» μπορεί να εφαρμοστεί, 
όταν ένα αίτημα είναι προφανώς αβάσιμο ή υπερβολικό, ιδίως αν είναι επαναλαμβανόμενο. 
 

Αποδεικτικά Ταυτοποίησης 
Για να προβούμε στην υλοποίηση του αιτήματος σας, με εξαίρεση την άσκηση του δικαιώματος διόρθωσης, για το οποίο μπορείτε 
να απευθυνθείτε στο κατάστημα, θα χρειαστούμε: 
εάν είστε το υποκείμενο του αιτήματος: 

• Αποδεικτικό έγγραφο ταυτοποίησης (π.χ. αστυνομική ταυτότητα, ή άδεια οδήγησης, ή διαβατήριο). 
• Αποδεικτικό έγγραφο επιβεβαίωσης της διεύθυνσης κατοικίας (π.χ. λογαριασμός ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, ΟΤΕ, κινητού τηλεφώνου). 

εάν δεν είστε το υποκείμενο του αιτήματος: 
• Εξουσιοδότηση. 
• Αποδεικτικό έγγραφο ταυτοποίησης (π.χ. αστυνομική ταυτότητα, ή άδεια οδήγησης, ή διαβατήριο) του εξουσιοδοτημένου 

ατόμου. 
Στη συνέχεια ο αρμόδιος υπάλληλος θα επικοινωνήσει μαζί σας για επαλήθευση. Το αίτημά σας θα επεξεργαστεί εντός 30 ημερών 
από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, παρόλα αυτά, αυτό μπορεί να παραταθεί έως και δύο μήνες, όταν ένα αίτημα είναι 
πολύπλοκο, ή πολυάριθμο. 

Τα Δικαιώματά σας 
Η πρόσφατη νομοθεσία σας παρέχει τα παρακάτω δικαιώματα, σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων: 

• Δικαίωμα Πρόσβασης: Μπορείτε να ζητήσετε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα. Έτσι σας παρέχεται η δυνατότητα 
να λάβετε αντίγραφο/α των προσωπικών δεδομένων σας που διατηρεί η ΖeniΘ.  

• Δικαίωμα Διόρθωσης: Μπορείτε να ζητήσετε διόρθωση των προσωπικών σας δεδομένων. Με τον τρόπο αυτό σας παρέχεται 
η δυνατότητα να διορθώσετε τυχόν ελλιπή, ή ανακριβή δεδομένα σας που έχει η ΖeniΘ. Στην περίπτωση αυτή θα χρειαστεί 
να επαληθεύσουμε την ακρίβεια των νέων δεδομένων που θα μας παράσχετε. 

• Δικαίωμα Περιορισμού της Επεξεργασίας: Μπορείτε να ζητήσετε περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας 
δεδομένων. Συγκεκριμένα μπορείτε να μας ζητήσετε να σταματήσουμε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων 
στις ακόλουθες περιπτώσεις:  

(α) Αν θέλετε να επανακαθορίσουμε την ακρίβεια των προσωπικών σας δεδομένων,  
(β) όταν η χρήση των δεδομένων σας είναι παράνομη, αλλά δεν θέλετε να διαγράψουμε τα δεδομένα σας, 
(γ) όταν χρειάζεται να διατηρούμε τα δεδομένα σας, ακόμη και αν δεν τα απαιτούμε από εσάς πλέον, προκειμένου να 

έχετε τη δυνατότητα να τα χρησιμοποιήσετε σε περίπτωση ενδεχόμενης άσκησης δικαιωμάτων σας,  
(δ) όταν έχετε αντιρρήσεις ως προς τη χρήση των δεδομένων σας, αλλά ενδέχεται η ΖeniΘ να έχει έννομο συμφέρον ως 

προς τη διατήρησή τους. 
• Δικαίωμα Εναντίωσης Επεξεργασίας: Έχετε το δικαίωμα να αντιτάσσεστε σε ορισμένους τύπους επεξεργασίας, 

συμπεριλαμβανομένης της επεξεργασίας για άμεσο μάρκετινγκ (το οποίο κάνουμε μόνο με τη συγκατάθεσή σας).   
• Δικαίωμα Διαγραφής: Μπορείτε να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων. Αυτό σας δίνει τη δυνατότητα 

να ζητήσετε να διαγράψουμε, ή να αφαιρέσουμε προσωπικά δεδομένα, σε περίπτωση κατά την οποία δεν υπάρχει κανένας 
λόγος να συνεχίσουμε να τα επεξεργαζόμαστε. Σημειώστε, ωστόσο ότι, το δικαίωμά σας αυτό ενδέχεται σε συγκεκριμένες 
περιπτώσεις να μην είναι εφικτό για συγκεκριμένους νομικούς λόγους που θα σας γνωστοποιούνται, κατά περίπτωση, κατά 
το χρόνο υποβολής του αιτήματός σας. 

• Δικαίωμα Φορητότητας: Μπορείτε να ζητήσετε τη μεταφορά των προσωπικών σας δεδομένων σε εσάς, ή σε τρίτους. Θα 
παρέχουμε σε εσάς, ή στον τρίτο που έχετε επιλέξει τα προσωπικά σας δεδομένα σε ευρέως χρησιμοποιούμενη, αναγνώσιμη 
από ηλεκτρονικά μέσα μορφή. Σημειώστε ότι, το δικαίωμά σας αυτό ισχύει μόνο για αυτοματοποιημένες πληροφορίες τις 
οποίες αρχικά μας παρείχατε τη συγκατάθεσή σας να χρησιμοποιήσουμε, ή όποτε χρησιμοποιήσαμε τις πληροφορίες αυτές 
για να εκτελέσουμε μια σύμβαση με σας. 
 

Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται από τη ΖeniΘ, επεξεργάζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού 
Κανονισμού περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (ΕΕ) 2016/679. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την 
επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, μπορείτε να ενημερωθείτε από την Πολιτική Απορρήτου της ZeniΘ. 
 

 

 


