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 ΔΗΛΩΣΗ/ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 
Τα προσωπικά δεδομένα σας, που μας παρέχετε με την υποβολή αιτήματος, είτε ηλεκτρονικά, είτε τηλεφωνικά, είτε 
εντύπως, για την προμήθεια φυσικού αερίου ή/και ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και για την παροχή ενεργειακών 
υπηρεσιών ή/και προϊόντων, συλλέγονται από την Εταιρεία Προμήθειας Αερίου Θεσσαλονίκης - Θεσσαλίας 
Μονοπρόσωπη Α.Ε. (ΖeniΘ gas and light) που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, οδός 26ης Οκτωβρίου, με Α.Φ.Μ. 
997998048 τηλ. επικοινωνίας 2311-223 000, σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 περί προστασίας 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.  
Σκοπός της επεξεργασίας:  
Α. Η παροχή των προσωπικών δεδομένων σας πραγματοποιείται στο πλαίσιο της σύναψης σύμβασης για την 
προμήθεια φυσικού αερίου ή/και ηλεκτρικής ενέργειας και αποτελεί συμβατική υποχρέωση. Η μη παροχή των 
δεδομένων αυτών θα επηρεάσει την ορθή εκτέλεση της σύμβασης προμήθειας φυσικού αερίου ή/και ηλεκτρικής 
ενέργειας ή και θα καταστήσει μία εκάστη εξ αυτών ή αμφότερες μη εφικτή. 
Η ΖeniΘ ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας, επεξεργάζεται για τον ανωτέρω σκοπό προσωπικά δεδομένα σας όπως: 
ονοματεπώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, διεύθυνση αποστολής λογαριασμού, στοιχεία ΔΤ ή Διαβατηρίου, ΑΦΜ, ΔΟΥ, 
ΗΚΑΣΠ, αριθμό τραπεζικού λογαριασμού, αριθμό σταθερού τηλεφώνου, αριθμό κινητού τηλεφώνου και τη 
διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), στοιχεία πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας σε περίπτωση που αιτηθείτε 
πληρωμή λογαριασμού μέσω τηλεφώνου (χωρίς διακράτηση). Τα ανωτέρω δεδομένα η ΖeniΘ τα επεξεργάζεται για 
τις ακόλουθες δραστηριότητες: 

- Σύναψη σύμβασης προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας. 
- Υποβολή εκπροσώπησης ενώπιον του Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας 

(ΔΕΔΔΗΕ). 
- Διεκπεραίωση αιτημάτων μέσω της πλατφόρμας ανταλλαγής Πληροφοριών του ΔΕΔΗΕ. 
- Διεκπεραίωση αιτημάτων μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών (Portals) ανταλλαγής Πληροφοριών με 

Χρήστες Διανομής (Portal). 
- Σύναψη σύμβασης προμήθειας φυσικού αερίου.  
- Εξουσιοδότηση εκπροσώπησης ενώπιον του αρμοδίου Διαχειριστή Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου 

(ΕΔΑ). 
- Ικανοποίηση αιτημάτων: παύσης εκπροσώπησης και διακοπή παροχής, διακοπής τροφοδοσίας, 

επανασύνδεσης, τροφοδότησης. 
- Έκδοση Τιμολογίων Τελικών Πελατών για τις Υπηρεσίες Προμήθειας Αερίου και Ηλεκτρικής Ενέργειας 

και κοινοποίηση σε Εξωτερικό Συνεργάτη για τις Υπηρεσίες Εκτύπωσης και Αποστολής Τιμολογίων. 
- Εκτέλεση Ενημέρωσης εισπράξεων πελατών στα Πληροφοριακά Συστήματα της Εταιρείας. 
- Τηλεφωνική επικοινωνία για την ολοκλήρωση της διαδικασίας σύναψης σύμβασης e-contract, σε 

περίπτωση πρόσκαιρης διακοπής της. 
- Τηλεφωνική επικοινωνία για χορήγηση της υποχρεωτικής εκ του Νόμου Υπεύθυνης Δήλωσης Εγκαταστάτη 

(Υ.Δ.Ε.) της εκπροσωπούμενης παροχής ηλεκτρικής ενέργειας 
Β. Η ΖeniΘ μπορεί να επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα όταν η επεξεργασία αυτή «είναι απαραίτητη για 
τους σκοπούς των έννομων συμφερόντων που αυτή επιδιώκει ή εκτός εάν έναντι των συμφερόντων αυτών 
υπερισχύει το συμφέρον ή τα θεμελιώδη δικαιώματα, καθώς και οι ελευθερίες των υποκειμένων των δεδομένων που 
επιβάλλουν την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. 
Κατωτέρω αναφέρουμε, ενδεικτικά, περιπτώσεις των εννόμων συμφερόντων που επιδιώκονται από τη ΖeniΘ, σε 
σχέση με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, για την επίτευξη των σκοπών της: 

- Διεκπεραίωση Παραπόνων Πελατών, Εξυπηρέτηση αιτημάτων Πελατών. Η επεξεργασία αυτή αποτελεί 
έννομο συμφέρον της ZeniΘ για την αξιολόγηση αιτημάτων παραπόνων και διευθέτηση αυτών για την 
εξασφάλιση της ποιότητας των υπηρεσιών και προϊόντων που η ZeniΘ παρέχει. 

- Εξυπηρέτηση πελατών ή/και Καταχώρηση αιτήματος Πελάτη. Η επεξεργασία αυτή αποτελεί έννομο 
συμφέρον της ZeniΘ για εξυπηρέτηση των Πελατών της ZeniΘ και την εξασφάλιση της ποιότητας των 
παρεχόμενων από αυτή υπηρεσιών και προϊόντων. 

- Εξυπηρέτηση Αιτημάτων Πελατών. Η επεξεργασία αυτή αποτελεί έννομο συμφέρον της ZeniΘ για την 
διευθέτηση αιτημάτων Πελατών που αφορούν σε διακανονισμούς οφειλών ή ένταξη σε πρόγραμμα πάγιας 
εντολής, πληρωμή λογαριασμών, για την εξασφάλιση της ποιότητας των υπηρεσιών και προϊόντων που η 
ZeniΘ παρέχει. 

- Παροχή προσφορών προμήθειας για την δραστηριότητα της Ηλεκτρικής Ενέργειας και για συνδυαστικά 
πακέτα υπηρεσιών Αερίου και Ηλεκτρικής Ενέργειας καθώς και προσφορών ενεργειακών υπηρεσιών και 
προϊόντων. Η επεξεργασία αυτή αποτελεί έννομο συμφέρον της ZeniΘ για την παροχή περαιτέρω 
υπηρεσιών της ZeniΘ σε υφιστάμενους πελάτες. 

- Ενημέρωση πελατών για ληξιπρόθεσμους λογαριασμούς. Η επεξεργασία αυτή αποτελεί έννομο συμφέρον 
της ZeniΘ για τη διεκδίκηση οφειλόμενων ποσών τιμολογίων και την προάσπιση των οικονομικών 
συμφερόντων της. 

- Τηλεφωνική επικοινωνία για την επικαιροποίηση δεδομένων πελατών. 
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- Επίλυση προβλημάτων πληροφοριακών συστημάτων της Εταιρείας. Η επεξεργασία αυτή αποτελεί έννομο 
συμφέρον της ZeniΘ για την ομαλή διεξαγωγή συστημικών διεργασιών που υποστηρίζουν επιχειρησιακές 
διαδικασίες της Εταιρείας, για την άρτια λειτουργία της. 

- Διεξαγωγή Ερευνών για την παροχή των υπηρεσιών της ΖeniΘ, σχετικά με την ποιότητα της παροχής των 
υπηρεσιών της καθώς και της πλατφόρμας MyZeniΘ και Zeniapp. 
 

Γ. Σε περίπτωση που επιθυμείτε να συμμετάσχετε στο πρόγραμμα Κάρτα Υγείας (EY Club) θα πρέπει να παράσχετε 
την συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων που θα επεξεργαστεί η ZeniΘ για το 
σκοπό αυτό. Αν επιλέξετε να μην δώσετε τη συγκατάθεσή σας για το σκοπό αυτό, δεν θα συμμετάσχετε στο εν λόγο 
πρόγραμμα. Σε περίπτωση που αποφασίσετε να συμμετάσχετε όμως, σας ενημερώνουμε ότι, μπορείτε να 
ανακαλέσετε την συγκατάθεσή σας αυτή οποτεδήποτε και χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. 
Σε περίπτωση που δεν παρασχεθεί η συγκατάθεσή σας, τα δεδομένα σας δεν θα τύχουν επεξεργασίας και δεν θα 
συμμετάσχετε στο εν λόγω πρόγραμμα.  
Περαιτέρω Επεξεργασία: Σε περίπτωση περαιτέρω επεξεργασίας των δεδομένων σας, θα σας ενημερώσουμε 
σχετικά και θα ζητήσουμε την προηγούμενη συγκατάθεσή σας για την νέα αυτή επεξεργασία εφόσον αυτή απαιτείται.  
Αποδέκτες: Εξουσιοδοτημένο προσωπικό της ZeniΘ, ΔΕΔΔΗΕ ή/και αρμόδιος Διαχειριστής του Δικτύου Διανομής 
Φυσικού Αερίου (ΕΔΑ) ανάλογα με την προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας ή/και φυσικού αερίου, τραπεζικά ιδρύματα, 
εταιρείες άμεσης αλληλογραφίας, εταιρείες παροχής υπηρεσιών κέντρου τηλεφωνικής εξυπηρέτησης, 
επικαιροποίησης στοιχείων πελατών και ενημέρωσης πελατών για ληξιπρόθεσμους λογαριασμούς, 
εξουσιοδοτημένοι μεταπωλητές υπηρεσιών και προϊόντων, συμβεβλημένοι με την ZeniΘ συνεργάτες παροχής 
ενεργειακών υπηρεσιών ή/και προϊόντων, εταιρείες μεταφράσεων, εταιρείες παροχής υπηρεσιών αποθήκευσης 
δεδομένων χρησιμοποιώντας το μοντέλο αποθήκευσης, αποθηκευτικό νέφος (cloud storage), εταιρείες παροχής 
υπηρεσιών λειτουργίας, υποστήριξης και συντήρησης πληροφοριακών συστημάτων, εταιρείες διεξαγωγής ερευνών 
ποιότητας παροχής υπηρεσιών. Οποιαδήποτε αρμόδια εποπτική, δημόσια ή δικαστική αρχή, εφόσον αυτό 
επιβάλλεται από το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό πλαίσιο ή από δικαστική απόφαση. 
Τα Δικαιώματά σας: Ως υποκείμενο δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, έχετε ορισμένα δικαιώματα. 
Συγκεκριμένα, μπορείτε:  

- Να έχετε ενημέρωση και να λαμβάνετε αντίγραφο των δεδομένων σας κατόπιν αιτήματος,  
- Να έχετε πρόσβαση και να απαιτήσετε από την ZeniΘ να διορθώσει λανθασμένα ή ελλιπή δεδομένα, να 

διαγράψει ή να σταματήσει την επεξεργασία των δεδομένων σας, για παράδειγμα όταν τα δεδομένα δεν 
είναι πλέον απαραίτητα για τους σκοπούς της επεξεργασίας  

- Να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων σας, όπου η ZeniΘ βασίζεται σε  έννομα συμφέροντά 
της ως νομικό υπόβαθρο για την επεξεργασία  

- Να ζητήσετε από την ΖeniΘ την φορητότητα των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας  
- Να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία ανά πάσα στιγμή και χωρίς κάποια οικονομική 

επιβάρυνση. [Το δικαίωμα αυτό υφίσταται μόνο εάν η συναίνεση χρησιμοποιείται ως προϋπόθεση της 
επεξεργασίας]. 

Σε περίπτωση άσκησης ενός εκ των ανωτέρω αναφερόμενων δικαιωμάτων σας, η ZeniΘ, θα λάβει κάθε δυνατό ́
μέτρο για την ικανοποίηση του αιτήματος σας εντός ενός (1) μηνός από την λήψη αυτού, ενημερώνοντας σας 
γραπτώς για την ικανοποίηση του αιτήματός σας ή τους λόγους που εμποδίζουν την εκ μέρους σας άσκηση, ή και 
την ικανοποίηση ενός ή και περισσότερων εκ των ως άνω αναφερόμενων δικαιωμάτων σας σύμφωνα με τον Γενικό ́
Κανονισμό́ Προστασίας Δεδομένων.  
Περαιτέρω, σας γνωρίζουμε ότι έχετε το δικαίωμα να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού 
Χαρακτήρα για ζητήματα που αφορούν την επεξεργασία προσωπικών σας δεδομένων. Για την αρμοδιότητα της 
Αρχής και τον τρόπο υποβολής καταγγελίας, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της (www.dpa.gr → Τα 
δικαιώματά μου →Υποβολή καταγγελίας), όπου υπάρχουν αναλυτικές πληροφορίες. 
Επίσης, σας γνωρίζουμε ότι η ΖeniΘ δεν χρησιμοποιεί προσωπικά δεδομένα για να λαμβάνει αποφάσεις χωρίς 
ανθρώπινη παρέμβαση. Σε αυτή την περίπτωση έχετε το δικαίωμα να μην υποβάλλεστε σε αποφάσεις που 
λαμβάνονται αποκλειστικά μέσω αυτοματοποιημένης επεξεργασίας και δεν καταρτίζει προφίλ.  
Η ZeniΘ δεν γνωστοποιεί τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτες χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε χώρες 
που δεν υπάρχει κατάλληλο καθεστώς προστασίας δεδομένων. 
Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων: Για την άσκηση των δικαιωμάτων σας, μπορείτε να απευθυνθείτε στον 
Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO) της ZeniΘ, τα στοιχεία επικοινωνίας του οποίου είναι τα εξής: Τηλέφωνο: 
2311-223 000 και στο email: dataprivacy@zenith.gr   
Διακράτηση Δεδομένων: Τα δεδομένα αυτά τηρούνται καθ’ όλη την χρονική διάρκεια ισχύος της Σύμβασης 
Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας ή/και της Σύμβασης Προμήθειας Φυσικού Αερίου, καθώς και για χρονικό 
διάστημα πέντε (5) επιπλέον ετών, από τη λήξη του έτους της διάρκειας της ισχύος της κάθε  Σύμβασης, σύμφωνα 
με τις διατάξεις του Αστικού Δικαίου περί παραγραφής τυχόν αξιώσεων.  
Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να διατηρηθούν συγκεκριμένα προσωπικά σας δεδομένα, πέραν του ανωτέρω 
χρονικού διαστήματος, λόγω πιθανών νομικών υποχρεώσεων όπως για παράδειγμα για φορολογικούς ή άλλους. 
Σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης της διαδικασίας σύναψης e-contract τα δεδομένα θα διαγράφονται μετά από 
τηλεφωνική επικοινωνία της ΖeniΘ. 
Προστασία Δεδομένων: Η διαδικασία επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων διεξάγεται με τρόπο που να 
διασφαλίζει το απόρρητο αυτής. Συγκεκριμένα, διεξάγεται αποκλειστικά και μόνο από εντεταλμένο για αυτόν το 
σκοπό προσωπικό, ενώ λαμβάνονται όλα τα κατάλληλα και οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια των 
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δεδομένων και την προστασία τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη 
διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας.  
Τα δεδομένα που μας παρέχετε προστατεύονται με κατάλληλες τεχνικές κρυπτογράφησης προσωπικών 
πληροφοριών για την εξασφάλιση τόσο της ασφαλούς μεταφοράς τους μέσω του διαδικτύου, όσο της ασφαλούς 
αποθήκευσης σε Πληροφοριακά Συστήματα. 
Απαιτούμε από όλους τους τρίτους που ενδέχεται να τύχουν λήψης προσωπικών σας δεδομένων, να διαθέτουν τα 
κατάλληλα μέτρα τεχνικής και επιχειρησιακής ασφάλειας για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, 
σύμφωνα με τη Εθνική και ενωσιακή νομοθεσία  για την προστασία των δεδομένων. 
 
Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε διαβάστε την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της 
ΖeniΘ στον σύνδεσμο https://www.zenith.gr/privacy   
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