
      ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

      ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ

      ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΣΦΡΑΓΙ∆Α

Ονοµατεπώνυµο/Επώνυµο Νόµιµου Εκπροσώπου

______________________________________________________________________________________________________
Α∆Τ ή Αρ. ∆ιαβατ:                                                                                                   ΑΦΜ:

______________________________________________________________________________________________________
∆/νση (Οδός και Αριθµός, Περιοχή, Πόλη, Νοµός):

______________________________________________________________________________________________________
Τηλέφωνο:                                                                                                             Email:

______________________________________________________________________________________________________

Καταγράψτε συνοπτικά το αίτηµα σας (Ενδεικτικά: Επιθυµώ να ασκήσω το δικαίωµα µου στην επεξεργασία των προσωπικών µου δεδοµένων και στο 
καταρτισµό αυτοµατοποιηµένων διαδικασιών profiling..)

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

ΑΙΤΗΣΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ (επιλέξτε µόνο µία κατηγορία)

                                              Ηµεροµηνία                                                                Υπογραφή και Σφραγίδα

                         

                                  _______________________                                             _______________________

  

(σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα από το Γενικό Κανονισµό
Προστασίας ∆εδοµένων {Ε.Ε. 679/2016} - G.D.P.R.)

Α. ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

Σηµαντικές Σηµειώσεις:
- Παρακαλούµε επισυνάψτε και σχετικό αποδεικτικό ταυτοπροσωπίας (πχ ∆ελτίο Ταυτότητας), αποστέλλοντας τη σχετική φόρµα αιτήµατος, είτε µέσω e-mail στο 

customerservice@volterra.gr, είτε µέσω ταχυδροµείου Αµαρουσίου - Χαλανδρίου 16, 15125, Μαρούσι (Υπόψη: Τµήµατος Εξυπηρέτησης Πελατών).
- Σε περίπτωση άσκησης ενός εκ των ανωτέρω αναφερόµενων δικαιώµατων σας, η Volterra ΑΕ, θα λάβει κάθε δυνατό µέτρο για την ικανοποίηση του αιτήµατος σας 

εντός τριάντα (30) ηµερολογιακών ηµερών από την λήψη αυτού, ενηµερώνοντας σας γραπτώς για την ικανοποίηση του αιτήµατος σας. Ωστόσο, στη περίπτωση 
που η ικανοποίηση του αιτήµατός σας καθίσταται αδύνατη από τη Volterra ΑΕ, θα σας ενηµερώσουµε αιτιολογηµένα για τη σχετική αδυναµία µας, καθώς και για την 

προβλεπόµενη ηµεροµηνία απάντησης στο αίτηµά σας, η οποία δεν θα ξεπερνά συνολικά τους 3 µήνες (90 ηµέρες) από την αρχική υποβολή του αιτήµατός σας, 
σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα από το Γενικό Κανονισµό Προστασίας ∆εδοµένων (Ε.Ε. 679/2016).

Β. ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ Γ. ∆ΙΟΡΘΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

∆. ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ∆ΙΑΓΡΑΦΗΣ Ε. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΕΞ/ΣΙΑΣ ΣΤ. ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΦΟΡΗΤΟΤΗΤΑΣ

Ζ. ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΕΝΑΝΤΙΩΣΗΣ Η. ΕΝΑΝΤΙΩΣΗ ΣΤΗΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

2130 88 3000, 2130 88 3299 (Fax) Follow us

info@volterra.gr

www.volterra.gr

Αµαρουσίου - Χαλανδρίου 16, Μαρούσι 151 25

Volterra Α.Ε. | Παραγωγή, Εµπορία & Προµήθεια Ενέργειας
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