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ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕXTRANET
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ
ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

Α.Δ.Τ.

Α.Μ. ΤΕΕ/ΕEΤΕΜ

ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛ

Ε-ΜΑIL

THΛ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

1.

Δηλώνω, ότι κατέχω την οριζόμενη από τον νόμο άδεια σύνταξης μελέτης Φυσικού Αερίου ή/και Επίβλεψης των εργασιών εγκατάστασης φυσικού αερίου, σύμφωνα με τους
Τεχνικούς Κανονισμούς Εσωτερικών Εγκαταστάσεων Φυσικού Αερίου, προκειμένου να μου χορηγήσετε κωδικό πρόσβασης (username - password) για την Ηλεκτρονική Υπηρεσία
Extranet της ΕΔΑ ΘΕΣΣ.

2.

Για κάθε αλλαγή που προκύψει στην οριζόμενη από τον νόμο άδεια σύνταξης μελέτης Φυσικού Αερίου ή/και Επίβλεψης των εργασιών εγκατάστασης φυσικού αερίου, θα ενημερώσω
εγγράφως και εντός 2 ημερών την ΕΔΑ ΘΕΣΣ.

Επιθυμώ να έχω πρόσβαση ως:

ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ
Ο/Η ΑΙΤΩΝ/ΟΥΣΑ:

1. Ο χρήστης δεν επιτρέπεται να χορηγεί τους κωδικούς χρήστη και πρόσβασής του σε τρίτους, υποχρεούται δε να διαφυλάττει το δικαίωμα πρόσβασής του στην εν λόγω

υπηρεσία από μη εξουσιοδοτημένα τρίτα πρόσωπα και να διασφαλίζει τη μη χρήση τους από τρίτους. Ο κωδικός πρόσβασης δεν θα πρέ πει να αποθηκεύεται σε εκτεθειμένα
σημεία, η δε φύλαξη του σε οποιαδήποτε αναγνώσιμη μορφή αποτελεί αμέλεια εκ μέρους του χρήστη. Ο χρήστης οφείλει να ειδοποιήσει άμεσα την ΕΔΑ ΘΕΣΣ είτε μέσω
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είτε με έγγραφο σε οποιαδήποτε περίπτωση, έστω και υπόνοιας ή εκούσιας διαρροής των κωδικών πρόσβασης προς οποιονδήποτε τρίτο.
2. Η ΕΔΑ ΘΕΣΣ δεν ευθύνεται για τυχόν απαιτήσεις νομικής, αστικής ή ποινικής φύσης, ούτε για οποιαδήποτε αρνητική συνέπεια ή ζημ ία που τυχόν θα υποστεί ο επισκέπτης
/ χρήστης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της ΕΔΑ ΘΕΣΣ από την χρήση ή την αδυναμία χρήσης αυτών, από καθυστερήσεις κατά τη χρήση αυτών, από λάθη ή παραλείψεις σε
αυτές, από διακοπές της δικτυακής σύνδεσης, βλάβες του δικτύου ή για άλλους λόγους.
3.Η ΕΔΑ ΘΕΣΣ δεν είναι υπεύθυνη για οποιαδήποτε καθυστέρηση ή / και ζημία, ατέλεια ή ανεπάρκεια σε εξοπλισμό ή προγράμματα ή/ και απώλεια της υπηρεσίας χρήσης
επ΄αυτής ή οποιαδήποτε ζημία που προκαλείται είτε από τον εξοπλισμό της εταιρείας τηλεπικοινωνιών, όπου είναι εγγεγραμμένος ο επισκέπτης / χρήστης, είτε από τον
εξοπλισμό του επισκέπτη/χρήστη.
4. Ο χρήστης οφείλει να μη διαταράσσει την ομαλή λειτουργία των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της ΕΔΑ ΘΕΣΣ και δεν επιτρέπεται να επιχειρεί να εκμεταλλευτεί πιθανά κενά
ασφαλείας των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της ΕΔΑ ΘΕΣΣ προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε πληροφορίες για τις οποίες δεν του έχει δοθεί πρόσβαση από την ΕΔΑ
ΘΕΣΣ.
5.Ο χρήστης οφείλει να αποσυνδέεται από την εφαρμογή θέασης όταν έχει ολοκληρώσει τις εργασίες του.
6.Τα στοιχεία πρόσβασης (username, password) θα αποσταλούν στο δηλωμένο e-mail του παρόντος εγγράφου.
7. Η χρήση της συγκεκριμένης ηλεκτρονικής υπηρεσίας εκ μέρους σας θα πρέπει να γίνεται με υπευθυνότητα και προσοχή, καθώς όλα τα αιτήματα σας υποκαθιστούν πλήρως
τη φυσική σας παρουσία στα γραφεία της Εταιρείας.

ΔΗΛΩΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα που περιέχονται στο παρόν, συλλέγονται από την ΕΔΑ ΘΕΣΣ (Υπεύθυνος Επεξεργασίας) , σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού
(ΕΕ) 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
Σκοπός της επεξεργασίας: Έλεγχος εγκατάστασης Φυσικού Αερίου – συμμόρφωση με το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο.
Η παροχή των προσωπικών δεδομένων σας, στο πλαίσιο του ανωτέρω σκοπού αποτελεί νομική υποχρέωση της ΕΔΑ ΘΕΣΣ και η μη παροχή τους θα επηρεάσει τη συμμόρφωσή της
με το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο.
Περαιτέρω Επεξεργασία: Σε περίπτωση περαιτέρω επεξεργασίας των δεδομένων σας, θα ζητήσουμε την προηγούμενη συγκατάθεσή σας για την νέα αυτή επεξεργασία, εφόσον αυτή
απαιτείται.
Αποδέκτες: Α. Εξουσιοδοτημένο προσωπικό της ΕΔΑ ΘΕΣΣ, Β. Εξωτερικοί Συνεργάτες της ΕΔΑ ΘΕΣΣ για την παροχή υπηρεσιών εξυπηρέτησης μέσω τηλεφωνικού κέντρου.,
Γ. 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: α) να έχετε πρόσβαση και να λαμβάνετε αντίγραφο
των δεδομένων σας κατόπιν αιτήματος, β) να απαιτήσετε από την ΕΔΑ ΘΕΣΣ 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, γ) να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων σας, όπου η
ΕΔΑ ΘΕΣΣ βασίζεται σε έννομα συμφέροντά της ως νομικό υπόβαθρο για την επεξεργασία και δ) 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 ΕΔΑ ΘΕΣΣ, θα λάβει κάθε δυνατό μέτρο για την ικανοποίηση του αιτήματος σας εντός ενός (1) μηνός
από́ την λήψη αυτού́, ενημερώνοντας σας γραπτώς για την ικανοποίηση του αιτήματος 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 Γενικό́ Κανονισμό́ Προστασίας Δεδομένων.
Περαιτέρω, σας γνωρίζουμε ότι έχετε δικαίωμα υποβολής Καταγγελίας στην αρμόδια Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.
Διακράτηση Δεδομένων: Τα δεδομένα αυτά τηρούνται για όσο χρονικό διάστημα κρίνεται αναγκαίο από την ΕΔΑ ΘΕΣΣ, για λόγους ασφαλείας του Δικτύου Διανομής.
Για την άσκηση των δικαιωμάτων σας μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλ: 2310/ 584-000 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση: DPO@edathess.gr. (Προστασία Προσωπικών
Δεδομένων/DPO).
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων παρακαλούμε διαβάστε την Πολιτική Απορρήτου της ΕΔΑ ΘΕΣΣ στον παρακάτω
σύνδεσμο www.edathess.gr/privacy-policy/

Τα παρακάτω πεδία συμπληρώνονται από την ΕΔΑ ΘΕΣΣ
Εισήγηση: Να χορηγηθεί κωδικός πρόσβασης
Στοιχεία χορηγηθέντος κωδικού:
User name
Password
Υπεύθυνος Τομέα:
Ημερομηνία:

ΝΑΙ

Διευθυντής /Διευθυντής Περιοχής:
Ημερομηνία:

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ 256 & Δ. ΓΛΗΝΟΥ 7 ΜΕΝΕΜΕΝΗ, Τ.Κ.54628
ΘΕΣΣΑΛΙΑ: ΦΑΡΣΑΛΩΝ 219, ΛΑΡΙΣΑ, Τ.Κ. 41335
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ – ΝΕΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ
11 150 (χρέωση βάσει τιμοκαταλόγου του παρόχου κινητής και σταθερής τηλεφωνίας)

ΌΧΙ

