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Δ. ΑΠΟΔΟΧΗ ΟΡΩΝ ΠΕΛΑΤΗ 
 

Με την παρούσα αιτούμαι, αποδέχομαι ανεπιφύλακτα τους παρόντες όρους και εγκρίνω ρητώς την ενεργοποίηση της πάγιας 

εντολής για την εξόφληση μέσω της ανωτέρω δηλωθείσας Πιστωτικής/ Χρεωστικής Κάρτας όλων των οφειλών μου έναντι της 

Εταιρείας από την προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας ή/και φυσικού αερίου, δυνάμει της συναφθείσας μεταξύ μας σύμβασης 

προμήθειας. Η πάγια εντολή απευθύνεται από την Εταιρεία στην Τράπεζα και ενεργοποιείται μετά από έγκριση της τελευταίας. 

Με την ενεργοποίηση  πάγιας εντολής χρέωσης Πιστωτικής/ Χρεωστικής Κάρτας για την εξόφληση Λογαριασμού 

Κατανάλωσης για Οικιακή ή Επαγγελματική Χρήση, για όσο διάστημα είναι σε ισχύ η ανωτέρω πάγια εντολή, απαλλάσσομαι 

από την προβλεπόμενη στο άρθρο 7 των Γενικών Όρων Προμήθειας της Εταιρείας, καταβολής εγγύησης. Σε περίπτωση 

κατάργησης ή απενεργοποίησης της Πιστωτικής/ Χρεωστικής Κάρτας ή αίτησης για ανάκλησή της με το παρόν 

ενεργοποιηθείσας πάγιας εντολής, θα υποχρεούμαι να προβώ άμεσα στην καταβολή εγγύησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα 

στο άρθρο 7 των Γενικών Όρων Προμήθειας που έχω υπογράψει. 

Δηλώνω, ως κάτοχος της Πιστωτικής/ Χρεωστικής Κάρτας, ότι συναινώ κατόπιν συμφωνίας με τον αιτούντα, την ενεργοποίηση 

πάγιας εντολής χρέωσης της Πιστωτικής/ Χρεωστικής Κάρτας μου για την εξόφληση των Λογαριασμών Κατανάλωσης του 

αιτούντος. 

 

Γ. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 
 
Η ELPEDISON (στο εξής «Εταιρεία») καθίσταται Υπεύθυνος Επεξεργασίας για τα προσωπικά δεδομένα που συμπληρώνετε στην 

παρούσα φόρμα «ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΓΙΑΣ ΕΝΤΟΛΗΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΜΕΣΩ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ/ΧΡΕΩΣΤΙΚΗΣ 

ΚΑΡΤΑΣ». Σε περίπτωση που η δηλωθείσα πιστωτική/χρεωστική κάρτα (η «Πιστωτική/ Χρεωστική Κάρτα») ανήκει σε τρίτα 

πρόσωπα, βεβαιωθείτε ότι νομιμοποιείστε για την παροχή των στοιχείων της και είστε εξουσιοδοτημένοι προς τούτο. Η 

Εταιρεία προβαίνει στην επεξεργασία των απολύτως απαραίτητων προσωπικών δεδομένων προκειμένου να εξοφληθούν 

οφειλές από την καταχωρηθείσα Πιστωτική/Χρεωστική Κάρτα, δυνάμει της μεταξύ μας σύμβασης προμήθειας ηλεκτρικής 

ενέργειας ή/και φυσικού αερίου ή/και άλλου προϊόντος. Η Εταιρεία δε διαβιβάζει τα παρεχόμενα από εσάς δεδομένα σε 

τρίτους, πέραν των Χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων μέσω των οποίων εκτελούνται οι πάγιες εντολές, και τα τηρεί για όσο 

χρονικό διάστημα διαρκεί η εκτέλεση της σύμβασης προμήθειας ηλεκτρικού ρεύματος ή/και φυσικού αερίου ή/και άλλου 

προϊόντος, με την επιφύλαξη ανάκλησης της παρούσας εντολής σας.   

Έχετε δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα σας που διατηρεί η Εταιρεία, διόρθωσης, διαγραφής, φορητότητας, 

περιορισμού της επεξεργασίας, εναντίωσης ή ανάκλησης της συγκατάθεσής σας.  

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις σχετικά με την πολιτική, που ακολουθεί η Εταιρεία, για την προστασία των 

προσωπικών σας δεδομένων και την άσκηση των δικαιωμάτων σας διαβάστε τη Δήλωση Προστασίας Προσωπικών 

Δεδομένων της ELPEDISON (https://www.elpedison.gr/gr/dilosi-prostasias-prosopikon-dedomenon/) ή επικοινωνήστε μαζί 

μας είτε ταχυδρομικώς στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας: ELPEDISON AE, υπόψη Υπεύθυνου Προστασίας Προσωπικών 

Δεδομένων (DPO), Αμαρουσίου Χαλανδρίου 18-20, 15125 Μαρούσι, τηλ. 2103441000, είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

στη διεύθυνση dpo@elpedison.gr και θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε. 

 

 

ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΓΙΑΣ ΕΝΤΟΛΗΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ 

ΜΕΣΩ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ/ΧΡΕΩΣΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ 
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      ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ                           Ο ΑΙΤΩΝ                        Ο ΚΑΤΟΧΟΣ ΚΑΡΤΑΣ                              Ο ΕΛΕΓΞΑΣ    
                                                                                                                                          Συμπληρώνεται από την Εταιρεία 
                                                                                                                                   (Η υπογραφή ταυτίζεται με αυτήν της αίτησης) 
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