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πλνιηθή επηθάλεηα Κηηζκάησλ ζε ηεηξαγσληθά
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πλνιηθή επηθάλεηα Οηθνπέδνπ ζε ηεηξαγσληθά
κέηξα ……………………………………….
ΔΓΚΡΙΗ ΠΑΡΟΥΗ
Δγθξίλεηαη ε ζύλδεζε κε ην δίθηπν απνρέηεπζεο
ηνπ Αηηνύληνο
Ηκεξνκελία…………………………………..
Ο
ΔΓΚΡΙΝΩΝ

Παξαθαιώ όπσο πξνβείηε ζηε ζύλδεζε κε ην
δίθηπν απνρέηεπζεο ηνπ παξαπιεύξσο
αλαθεξόκελνπ αθηλήηνπ.
Γειώλσ όηη απνδέρνκαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ
θαλνληζκνύ ύδξεπζεο - απνρέηεπζεο ηνπ
Γήκνπ Γειθώλ όπσο ηζρύνπλ θάζε θνξά.
πλεκκέλα ππνβάιισ:
1. Τπεύζπλε Γήισζε (α)γηα ηνλ ηξόπν
απνρέηεπζεο ησλ όκβξησλ πδάησλ (β) όηη
είκαη θύξηνο ηνπ αθηλήηνπ.
2. Γεκνηηθή Δλεκεξόηεηα.
3. Οηθνδνκηθή άδεηα, ή Γηάγξακκα θάιπςεο, ή
Σνπνγξαθηθό δηάγξακκα ή Βεβαίσζε Γήκνπ
γηα θηίξηα θαηαζθεπαζκέλα πξηλ ην έηνο
1955.
Ηκεξνκελία ………………………………
Ο/Η Αηηώλ/νύζα

ΒΔΒΑΙΩΗ ΔΙΠΡΑΞΗ ΠΟΟΤ
Βεβαηώλεηαη ε είζπξαμε ηνπ
πνζνύ……………….
Γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηώλ παξνρήο
απνρέηεπζεο κε ην δηπιόηππν είζπξαμεο
Νν ……………………..
Ηκεξνκελία ……………………………………
Ο ΑΡΜΟΓΙΟ ΤΠΑΛΛΗΛΟ

ΒΔΒΑΙΩΗ ΔΚΣΔΛΔΗ ΔΡΓΑΙΩΝ
Βεβαηώλεηαη ε εθηέιεζε ησλ εξγαζηώλ ζύλδεζεο
απνρέηεπζεο
Η παξνρή άξρηζε από ………….…………….
Αξηζκόο παξνρήο/πδξνκέηξνπ ………………
Ηκεξνκελία………………………………………
Ο ΤΓΡΑΤΛΙΚΟ

ΗΜΔΙΩΔΙ - Η ππεξεζία ύδξεπζεο ηνπ Γήκνπ Γειθώλ ζπλαιιάζζεηαη κόλν κε ηνπο ηδηνθηήηεο
ησλ αθηλήησλ. Σα δηθαηνινγεηηθά ππνβάιινληαη από ηνλ ηδηνθηήηε ή από ην λόκηκν πιεξεμνύζην ηνπ
θαη ζε πεξίπησζε πνιπθαηνηθίαο από θάπνηνλ από ηνπο ζπγθύξηνπο.

ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΔΞΔΡΓΑΙΑ ΠΡΟΩΠΙΚΩΝ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ
(ΑΡΘΡΟ 13 ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΔ 2016/679)

Η Γ.Δ.Τ.Α. Γήκνπ Γειθώλ επεμεξγάδεηαη, σο ππεύζπλε επεμεξγαζίαο (άξζξν 4 πεξ. 7,
ζε ζπλδπαζκό κε άξζξα 24 έσο 26 Γ.Κ.Π.Γ.), ηα πξνζσπηθά ζαο δεδνκέλα, ηα νπνία
πεξηιακβάλνληαη ζηελ παξνύζα αίηεζε θαη ηα δηθαηνινγεηηθά, πνπ ηελ ζπλνδεύνπλ, κε
ζθνπό λα εμεηάζεη θαη λα δηεθπεξαηώζεη ην αίηεκά ζαο. Η επεμεξγαζία ησλ
πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ ζαο δηελεξγείηαη γηα ηελ εθηέιεζε κεηαμύ καο ζπκβνιαίνπ, ή
γηα λα ιεθζνύλ κέηξα πξηλ από ηελ ζύλαςε κεηαμύ καο ζπκβνιαίνπ, θαηόπηλ δηθήο ζαο
επηζπκίαο θαη αηηήζεσο ( άξζξν 6 § 1 εδάθ. β Γ.Κ.Π.Γ.). Δπίζεο, ε επεμεξγαζία ησλ
δεδνκέλσλ ζαο είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ ζπκκόξθσζε ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Γήκνπ Γειθώλ κε
ππνρξεώζεηο ηεο, πνπ πεγάδνπλ από ηελ θείκελε λνκνζεζία, θαζώο θαη γηα ηελ
εθπιήξσζε θαζήθνληόο ηεο, πνπ εθηειείηαη πξνο ην δεκόζην ζπκθέξνλ (άξζξν 6 § 1
εδάθ. γ & ε Γ.Κ.Π.Γ., ζε ζπλδπαζκό κε ην άξζξν 79 Γεκνηηθνύ & Κνηλνηηθνύ Κώδηθα,
ην άξζξν 23 Ν. 1069/1980, ηνλ Καλνληζκό Τδξεύζεσο θαη ηνλ Καλνληζκό
Απνρεηεύζεσο Γ.Δ.Τ.Α.). Δθ' όζνλ ην έληππν αηηήζεσο, πνπ έρεηε, πεξηιακβάλεη
βεβαίσζε εηζπξάμεσο πνζνύ, ηα πξνζσπηθά δεδνκέλα ζαο δηαηεξνύληαη από ηελ
ππεξεζία καο γηα είθνζη (20) έηε, ζύκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία ( άξζξν 3 πεξ.
Γ.3 ηνπ Π.Γ. 480/1985 θαη άξζξν 11 Π.Γ. 25/2014, ζε ζπλδπαζκό κε άξζξν 6 § 1 (γ),
άξζξν 9 § 2 (η), αλαινγηθώο εθαξκνδόκελν ζηα απιά πξνζσπηθά δεδνκέλα θαη 89 § 1
Γ.Κ.Π.Γ.). Δάλ ην έληππν αηηήζεσο, πνπ έρεηε, δελ πεξηιακβάλεη βεβαίσζε εηζπξάμεσο
πνζνύ, ηα πξνζσπηθά ζαο δεδνκέλα δηαηεξνύληαη από ηελ ππεξεζία καο γηα ηξία (3)
έηε από ην ηέινο ηνπ έηνπο, θαηά ην νπνίν ππνβιήζεθαλ ζηελ ππεξεζία καο, ζύκθσλα
κε ηελ θείκελε λνκνζεζία ( άξζξν 4 ηνπ Π.Γ. 480/1985 θαη άξζξν 11 Π.Γ. 25/2014, ζε
ζπλδπαζκό κε άξζξν 6 § 1 (γ) θαη άξζξν 9 § 2 (η), αλαινγηθώο εθαξκνδόκελν ζηα απιά
πξνζσπηθά δεδνκέλα θαη 89 § 1 Γ.Κ.Π.Γ.). Σα πξνζσπηθά δεδνκέλα ζαο, ηα νπνία
παξέρεηε ζηελ ππεξεζία καο κε ηελ παξνύζα αίηεζή ζαο θαη ηπρόλ δηθαηνινγεηηθά
ζαο, πνπ ηελ ζπλνδεύνπλ δηαηεξνύληαη ζην θπζηθό θαη ςεθηαθό αξρείν ηεο ππεξεζίαο
καο, γηα ηα σο άλσ ρξνληθά δηαζηήκαηα θαη κε ηελ παξέιεπζε απηώλ,
θαηαζηξέθνληαη/δηαγξάθνληαη κε αζθάιεηα. Η Γ.Δ.Τ.Α. Γήκνπ Γειθώλ ιακβάλεη όια
ηα ηερληθά θαη νξγαλσηηθά κέηξα, ηα νπνία θαζηζηνύλ αζθαιή ηελ κε θάζε ηξόπν
επεμεξγαζία ησλ πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ ζαο. Η Γ.Δ.Τ.Α. Γήκνπ Γειθώλ
ζπλεξγάδεηαη κε εηαηξεία πξνκήζεηαο θαη ζπληεξήζεσο ινγηζκηθνύ, ε νπνία έρεη
πξόζβαζε ζηα πξνζσπηθά ζαο δεδνκέλα, πνπ ηεξνύληαη ςεθηαθά, θαηά ηελ
ζπληήξεζε, δηόξζσζε θαη αλαβάζκηζε ηνπ ινγηζκηθνύ. Η σο άλσ εηαηξεία θέξεη ηελ
ηδηόηεηα ηεο εθηεινύζεο ηελ επεμεξγαζία (άξζξν 4 πεξ. 8, ζε ζπλδπαζκό κε άξζξν 28
Γ.Κ.Π.Γ.), εθ' όζνλ επεμεξγάδεηαη ηα πξνζσπηθά ζαο δεδνκέλα γηα ινγαξηαζκό ηεο
Γ.Δ.Τ.Α. Γήκνπ Γειθώλ θαη ππό ηηο εληνιέο ηεο, ελώ ζπκβάιιεηαη κε ηελ ππεξεζία
καο κε έγγξαθή ζύκβαζε, ε νπνία, εθηόο ησλ άιισλ, πξνβιέπεη ηηο ππνρξεώζεηο θαη
επζύλεο ηεο αλσηέξσ εηαηξείαο, θαηά ηελ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ ζαο. Δπηπιένλ,
έρεηε δηθαίσκα λα αηηεζείηε πξόζβαζε ζηα πξνζσπηθά ζαο δεδνκέλα, δηόξζσζε
απηώλ, πεξηνξηζκό ηεο επεμεξγαζίαο ηνπο, ππό πξνϋπνζέζεηο, δηαγξαθή ηνπο, ππό
πξνϋπνζέζεηο, θνξεηόηεηα, θαζώο θαη αλ ελαληησζείηε ζηελ επεμεξγαζία ηνπο, πνπ
δηελεξγείηαη γηα ιόγνπο δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο. Σέινο, έρεηε δηθαίσκα λα πξνζθύγεηε
ζηελ Αξρή Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνύ Υαξαθηήξα. Γηα θάζε δήηεκα
αλαθνξηθά κε ηελ επεμεξγαζία ησλ πξνζσπηθώλ ζαο δεδνκέλσλ κπνξείηε λα
επηθνηλσλείηε κε ηνλ ππεύζπλν πξνζηαζίαο δεδνκέλσλ ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Γήκνπ Γειθώλ,
ζηελ δηεύζπλζε ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ info[at]deyadelphi[dot]gr.

