DEV/ Mod.235/ 05/ 10.10.2019

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΥΤΟΨΙΑΣ
Ημερομηνία: ……/……/20…...
Ο/Η κάτωθι υπογεγραμμένος/η ..............................................................................................,
κάτοικος Δήμου................................, οδός ………………............................................ αρ......,
Τ.Κ. ....................., τηλ. ………………................................, υπό την ιδιότητα του ιδιοκτήτη /
κατασκευαστή / μελετητή / άλλο (να διευκρινιστεί) ................................................................,
δηλώνω ότι η οικοδομή με τα ακόλουθα στοιχεία:
Ιδιοκτήτης: ...............................................................................................................................
Τύπος οικοδομής: ....................................................................................................................
Υπηρεσία Δόμησης: ………………………………………………………………………………….
Αριθμός Αδείας: ………………………………………………………………………………………
Διεύθυνση: ..............................................................................................................................
Περιοχή: ..................................................................................................................................
Πόλη: ......................................................................................................................................
Αριθμός Πρωτοκόλλου Ε.Δ.Α.: ...............................................................................................
Μελετητής Καυσίμου Αερίου: ..................................................................................................
βρίσκεται εκτός μεν των εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων αλλά εντός των διοικητικών ορίων
των Δήμων, εκτός όμως της υφιστάμενης κάλυψης του Δικτύου Διανομής καθώς και των
όποιων προγραμματισμένων επεκτάσεων και αιτούμαι την έκδοση βεβαίωσης ότι δεν
απαιτείται να πραγματοποιηθεί έλεγχος «για την καλή κατασκευή και τεχνική αρτιότητα των
κατασκευασθέντων δικτύων», σύμφωνα με το άρθρο 30 του Ν. 3175 / 2003 (ΦΕΚ A΄ 207 /
29.08.2003), όπως συμπληρώθηκε από το Ν. 4030 / 2011 (ΦΕΚ Α΄ 249 / 25.11.2011) και την
Υπουργική Απόφαση Αριθ. οικ. 9875 (ΦΕΚ Β΄ 465 / 24.02.2012).
Ο/Η αιτών/ ούσα

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: 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 Γενικό 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/

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Μοναστηρίου 256 & Δ. Γληνού 7, Μενεμένη, 546 28, Fax: 2310 546365
ΘΕΣΣΑΛΙΑ: Φαρσάλων 219, Λάρισα, 413 35, Fax: 2410 582323
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ - ΝΕΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

11 150 (χρέωση βάσει τιμοκαταλόγου του παρόχου κινητής και σταθερής τηλεφωνίας)
2310 584444 (αστική χρέωση)

