
UslugaGr 

ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ: 

Επωνυμία/ Ονοματεπώνυμο:………………………………………………………….// Πατρώνυμο:………………………. Μητρώνυμο:……………………… 

Α.Φ.Μ:……………………………………………………………….……………………….   Δ.Ο.Υ: …………………………….……………………………………………..……… 

Α.Δ.Τ………………………………………..………………. Αριθμός Διαβατηρίου (όταν δεν υπάρχει Δ.Α.Τ)……………………..………………..………………. 

Ημερομηνία έκδοσης…………………………….……………………..……. Εκδούσα Αρχή:……………………………………….…………………………..………….. 

Ημερομηνία Γέννησης:……………………………..…………. Τόπος γέννησης…………………………………………………………………………………………….. 

Τόπος κατοικίας………………………………………………….  Διεύθυνση επικοινωνίας……………………………………………………..……………………….. 

Επάγγελμα:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……. 

Τηλέφωνα επικοινωνίας (σταθερό):…………………………………….……..Τηλέφωνο επικοινωνίας (κινητό):………………………….………………. 

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:…………………………………………………………….…………………Ταχυδρομική θυρίδα:………………… 

ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ: 

Επωνυμία:…………………………………………………………………………..………………. Πράξη σύστασης/ίδρυσης:…………………………………………… 

Νομική μορφή……………………… Τελευταία πράξη μεταβολής: ………………………..……. Έδρα εταιρίας: ……………………………..……………… 

Α.Φ.Μ:………………………………………………………………………..…….      Δ.Ο.Υ: ………………………………..…………………………………………..…………… 

Αντικείμενο εργασιών:………………………………………………………     Διεύθυνση επικοινωνίας…………………………………..……………………….... 

Τηλέφωνα επικοινωνίας (σταθερό):……………………………..………..Τηλέφωνο επικοινωνίας (κινητό):…………………………….…………………. 

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:……………….………………………………………………..…… Ταχυδρομική θυρίδα:…………………………… 

Στοιχεία νομίμου εκπροσώπου: 

Ονοματεπώνυμο:………………………………………………………………………..………//   Πατρώνυμο:……………………..Μητρώνυμο:…………………… 

Α.Φ.Μ:…………………………………………………………………………………..…………….   Δ.Ο.Υ: …………………………………………………………………………… 

Α.Δ.Τ…………………………………………………………………….. Αριθμός Διαβατηρίου (όταν δεν υπάρχει Δ.Α.Τ)…………………………………..………. 

Ημερομηνία έκδοσης……………………………………………….…………. Εκδούσα Αρχή:……………………………………………………………………………….. 

Επάγγελμα: ………………………………………………………………………….………………..………..Ημερομηνία Γέννησης:……………………….………………. 

Τόπος γέννησης……………………….………………………………………..….. Τόπος κατοικίας………..……………………………………………….………………… 

Διεύθυνση επικοινωνίας……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Τηλέφωνα επικοινωνίας (σταθερό):…………………………….………………..Τηλέφωνο επικοινωνίας (κινητό):…………………………………………. 

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:…………………………………………………………………………………………………….………………………………… 

Ακολουθεί συνοπτική περιγραφή για την ενημέρωση ως προς την συγκατάθεση για την επεξεργασία των 
προσωπικών δεδομένων. Ο υπογράφων έχω ενημερωθεί αναλυτικά και με πληρότητα για την συγκέντρωση και 
επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων από την εταιρία UslugaGr, όπως αυτή αναλύεται στην ιστοσελίδα της 
εταιρίας στο τμήμα «Προσωπικά Δεδομένα» και με την υπογραφή του παρόντος συμφωνώ με τους όρους της 
εταιρίας που αναφέρονται στην ιστοσελίδα, τους οποίους αποδέχομαι ανεπιφύλακτα, γνωρίζω δε ότι οι όροι 
αυτοί μπορούν να τροποποιηθούν μονομερώς ανά πάσα στιγμή από την εταιρία UslugaGr. Η κατωτέρω 
περιγραφή είναι συνοπτική, ενώ αναλυτική αναφορά υπάρχει στους όρους της ιστοσελίδας και έχω λάβει πλήρη 
γνώση τους. 
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ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

Σε συμμόρφωση προς τον γενικό κανονισμό δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 

Ο/Η………………………………………………………………………………………………………………………ως νόμιμος εκπρόσωπος της 
εταιρίας………………………………………………………………………………………….………. Με πλήρη επίγνωση, έχοντας ενημερωθεί 
για τις νόμιμες συνέπειες της παροχής ή μη της συγκεκριμένης δήλωσης, συναινώ και αυτοβούλως συγκατατίθεμαι 
στη συλλογή, επεξεργασία, ίδρυση και λειτουργία σχετικού αρχείου δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, από τον 
νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρίας UslugaGR, ως υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων, και τους συνεργάτες του, προς το 
νόμιμο σκοπό της εκτέλεσης από αυτούς της εντολής μου για την διεκπεραίωση της συγκεκριμένης υποθέσεως ή εν 
γένει των υποθέσεων, στις οποίες αφορά η εντολή μου. 

Σας γνωστοποιούμε ότι : 

Ø Οι πληροφορίες που συλλέγουμε περιλαμβάνουν [ενδεικτικά] ονόματα, πληροφορίες που αφορούν την 
αποστολή σας, διευθύνσεις, διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ΑΦΜ, στοιχεία περιουσιακής και 
επιχειρηματικής εικόνας και στοιχεία επικοινωνίας, καθώς και κάθε στοιχείο που απαιτείται για την σύμβαση μεταξύ 
μας. Ορισμένες από τις πληροφορίες που συλλέγει η UslugaGR, είναι δεδομένα που σχετίζονται με συγκεκριμένα 
πρόσωπα των οποίων μπορεί να εξακριβωθεί η ταυτότητα (‘’ Προσωπικές Πληροφορίες’’). 
Ø Η UslugaGR, συλλέγει και αποθηκεύει στοιχεία για κάθε αποστολή που χειρίζεται, προκειμένου να 
καθίσταται δυνατή η αποτελεσματική παροχή υπηρεσιών που αιτούνται οι πελάτες της. Η UslugaGR χρησιμοποιεί 
πληροφορίες που αφορούν στους πελάτες της,  προκειμένου να παρέχει ή να βελτιώνει τις υπηρεσίες που προσφέρει 
στους πελάτες της, να ενημερώνει σχετικά πρόσθετες υπηρεσίες που μπορούν να φανούν χρήσιμες, να εξυπηρετεί τα 
νόμιμα συμφέροντα της επιχείρησης, να καθορίζει τις τιμές, να πραγματοποιεί χρηματοπιστωτικές συναλλαγές, να 
διεκπεραιώνει την τιμολόγηση και να συμμορφώνεται με τους κυβερνητικούς κανονισμούς που επιβάλλονται σε εμάς. 
Οι προσωπικές πληροφορίες που συλλέγουμε, θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για τον σκοπό της παροχής των 
υπηρεσιών μας. 
Ø Στο πλαίσιο της συλλογής και χρήσης των πληροφοριών που σας αφορούν, μπορούμε να συνεργαστούμε με 
τρίτο εταίρο, με σκοπό την παροχή βοήθειας από αυτόν στην επεξεργασία των εν λόγω πληροφοριών, για τους 
σκοπούς που αναφέρονται στην προηγουμένη παράγραφο. Οι εν λόγω προμηθευτές και συνεργάτες οφείλουν να 
τηρούν το απόρρητο των πληροφοριών και δεν επιτρέπεται αν τις χρησιμοποιούν για οποιοδήποτε άλλο σκοπό. Θα 
παρακολουθούμε σε συνεχή βάση την τήρηση των διατάξεων της ισχύουσας τοπικής νομοθεσίας και των κανονισμών 
από τους τρίτους με τους οποίους συνεργαζόμαστε, όπως προμηθευτές, ως προς τις προσωπικές πληροφορίες που 
διατηρούμε. 
Ø Οι προσωπικές πληροφορίες σας μπορούν να μεταφερθούν εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, που 
δεν παρέχουν επαρκές επίπεδο ασφαλείας, στο πλαίσιο της πραγματοποίησης της παροχής των υπηρεσιών μας. 
Ø Ενδέχεται να χρειαστεί να μεταβιβάσουμε τις πληροφορίες σας σε τοπικές η εθνικές (ξένες) κυβερνήσεις, 
προκειμένου να συμμορφωθούμε με την ισχύουσα νομοθεσία 
Ø Για όσο χρόνο θα παραμένει σε ισχύ η συγκεκριμένη εντολή θα επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας που 
είναι απαραίτητα για την λειτουργία της, με βάση την ρητή συγκατάθεση πού μας χορηγείτε στο παρόν στάδιο. 
Ø Μπορείτε να ασκήσετε κατά περιπτωση τα εξής δικαιώματα : το δικαίωμα πρόσβασης (για να μάθετε ποια 
δεδομένα σας επεξεργαζόμαστε, για ποιο λόγο και τους αποδέκτες τους), διόρθωσης (για να διορθωθούν τυχόν 
ελλείψεις ή ανακρίβειες των δεδομένων σας), διαγραφής (δικαίωμα στη λήθη) (διαγραφή τους από τα αρχεία μας, 
εφόσον όμως η επεξεργασία τους δεν είναι πλέον απαραίτητη), περιορισμού της επεξεργασίας (σε περίπτωση 
αμφισβήτησης της ακρίβειας των δεδομένων κλπ.),φορητότητας (να λάβετε τα δεδομένα σας σε δομημένο και κοινώς 
χρησιμοποιούμενόμο πρότυπο). 
Ø Μπορείτε να εναντιωθείτε ανά πάσα στιγμή σε αυτή την επεξεργασία των δεδομένων σας, μέσω της 
αποστολής σχετικού αιτήματος στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων Τηλ +30 6981021111 & email 
chatzichristou.n@yahoo.com Στην περίπτωση αυτήν, τα δεδομένα σας δεν θα υποβάλλονται πλέον σε επεξεργασία, 
πλην όμως θα είναι αδύνατη η συνέχιση της μεταξύ μας σύμβασης. 
Ø Η εταιρία μας επιφυλάσσεται ως προς την ικανοποίηση των αιτημάτων σας, καθώς ενδέχεται το αίτημα σας 
να μην μπορεί να ικανοποιηθεί. 
Ø Εφαρμόζουμε όλα τα σύγχρονα και κατάλληλα για τους σκοπούς της επεξεργασίας τεχνικά και οργανωτικά 
μέτρα, με στόχο την ασφαλή επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και την αποτροπή τυχαίας απώλειας η 
καταστροφής και μη εξουσιοδοτημένης η και παράνομης πρόσβασης σε αυτά, χρήσης, τροποποίησης η αποκάλυψης 
τους, την ανταπόκριση των οποίων ελέγχουμε ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Ωστόσο δεν φέρουμε καμία ευθύνη αν, 
παρά την άσκηση της δέουσας επιμέλειας, παραβιασθεί το απόρρητο των πληροφοριών αυτών. 
Ø Περισσότερες και αναλυτικές πληροφορίες παρέχονται στην ιστοσελίδα μας, την οποία δηλώνετε 
υπευθύνως ότι αναγνώσατε πριν την υπογραφή του παρόντος, κατανοήσατε πλήρως  και αποδεχτήκατε 
ανεπιφύλακτα. 
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