ΠΡΟΣ: NOVA M.A.E.
ΑΤΘΙΔΩΝ 4
17671 Καλλιθέα Αττική

Αίτηση Χορήγησης Ειδικού Καταλόγου (Μητρώου) Συνδρομητών - Άρθρο 11 ν. 3471/2006
(ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΜΕ ΚΕΦΑΛΑΙΑ)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΑ:
 ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
/ ΕΠΩΝΥΜΙΑ :
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ :
Α.Δ.Τ. /
ΑΡ.ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ / ΟΔΟΣ:
ΠΕΡΙΟΧΗ / ΠΟΛΗ:
ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:
ΚΙΝΗΤΟ:
Α.Φ.Μ.:

 ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ
ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ
ΤΙΤΛΟΣ:
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ:
ΕΚΔΟΥΣΑ ΑΡΧΗ /
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΔΟΣΗΣ:
ΑΡΙΘΜΟΣ
Τ.Κ.
ΦΑΞ:
E-MAIL:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΙΜΟΥ / ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ:
(ΓΙΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ)
ΟΝΟΜΑ :

ΕΠΩΝΥΜΟ :

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ :

ΙΔΙΟΤΗΤΑ:

Α.Δ.Τ. /

ΕΚΔΟΥΣΑ ΑΡΧΗ /
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ:

ΑΡ. ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ:
Παρακαλώ να μου χορηγήσετε τον Ειδικό Κατάλογο (Μητρώο) Συνδρομητών του άρθρου 11 του ν. 3471/2006 της εταιρείας NOVA Μ.A.E.
που περιλαμβάνει τις ενεργές τηλεφωνικές συνδέσεις των συνδρομητών NOVA που έχουν δηλώσει ότι δεν επιθυμούν να δέχονται
τηλεφωνικές κλήσεις για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης προϊόντων/υπηρεσιών και κάθε είδους διαφημιστικούς σκοπούς
(εφεξής το ΜΗΤΡΩΟ).

E-MAIL ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ / ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΜΗΤΡΩΟΥ (υποχρεωτική συμπλήρωση):
_____________________________________@_______________________________.___________

ΟΡΟΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΜΗΤΡΩΟΥ:
1. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 3471/2006, ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, η NOVA τηρεί Ειδικό Κατάλογο (Μητρώο)
Συνδρομητών, στον οποίο καταχωρούνται δωρεάν οι ενεργές τηλεφωνικές συνδέσεις των συνδρομητών της NOVA, οι οποίοι έχουν
δηλώσει ότι δεν επιθυμούν γενικώς να δέχονται τηλεφωνικές κλήσεις (με ανθρώπινη παρέμβαση) από τρίτους για σκοπούς απευθείας
εμπορικής προώθησης προϊόντων ή υπηρεσιών καθώς και για κάθε είδους διαφημιστικούς σκοπούς.
2. Το Μητρώο περιλαμβάνει αποκλειστικά και μόνο αριθμούς τηλεφωνικών συνδέσεων συνδρομητών NOVA χωρίς την αναγραφή λοιπών
προσωπικών στοιχείων των εγγεγραμμένων στο Μητρώο Συνδρομητών.
3. Το Μητρώο Συνδρομητών τίθεται από την NOVA στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου (φυσικού ή νομικού προσώπου) ο οποίος
πραγματοποιεί κλήσεις για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης προϊόντων ή υπηρεσιών καθώς και για κάθε είδους
διαφημιστικούς σκοπούς σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα τιμολογιακή πολιτική της NOVA.
4. Η υποχρέωση λήψης του ανωτέρω Μητρώου και εξαίρεσης των εγγεγραμμένων σε αυτό αριθμών τηλεφωνικών συνδέσεων από
πάσης φύσεως προωθητικές/διαφημιστικές ενέργειες και σχετικά αρχεία δεδομένων που τυγχάνουν επεξεργασίας με σκοπό την
απευθείας προώθηση πωλήσεων αγαθών ή παροχής υπηρεσιών βαρύνει αποκλειστικά κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο και σε καμία
περίπτωση την εταιρεία NOVA.

5. Η NOVA επικαιροποιεί τα στοιχεία του Μητρώου σε καθημερινή βάση. Το Μητρώο που διατίθεται από την NOVA στους
ενδιαφερόμενους τρίτους περιλαμβάνει αποκλειστικά και μόνο τους αριθμούς των ενεργών τηλεφωνικών συνδέσεων των συνδρομητών
NOVA, οι οποίοι έχουν καταχωρηθεί στο Μητρώο μέχρι και την προηγούμενη ημέρα από την ημερομηνία διάθεσης του Μητρώου. Το
Μητρώο που διατίθεται στους ενδιαφερόμενους τρίτους έχει μέγιστη χρονική διάρκεια ισχύος τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία
λήψεως αυτού, μετά την παρέλευση της οποίας ο εκάστοτε ενδιαφερόμενος τρίτος οφείλει να προβεί στην εκ νέου λήψη
επικαιροποιημένου αντιγράφου του τηρούμενου από την NOVA Ειδικού Καταλόγου (Μητρώου) Συνδρομητών.
6. Η ευθύνη τόσο για την αναζήτηση επικαιροποιημένου αντιγράφου του Μητρώου όσο και για την ορθή χρήση του εν λόγω Μητρώου,
αποκλειστικά και μόνο στο πλαίσιο του σκοπού επεξεργασίας των περιεχόμενων σε αυτό δεδομένων συνδρομητών, ανήκει στον
ενδιαφερόμενο αποδέκτη του Μητρώου, ο οποίος οφείλει να αναζητεί και να συμβουλεύεται κάθε φορά τον πλέον πρόσφατο και
επικαιροποιημένο Ειδικό Κατάλογο (Μητρώο) Συνδρομητών του άρθρου 11 του ν. 3471/2006 πριν από κάθε διαφημιστική ή προωθητική
ενέργεια.
7. Η διάθεση του Μητρώου θα πραγματοποιείται από την NOVA αποκλειστικά και μόνο μέσω της ανωτέρω αναγραφόμενης διεύθυνσης
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), η οποία κατά δήλωση ανήκει στον αιτούντα ενδιαφερόμενο ή σε εξουσιοδοτημένο από αυτόν
πρόσωπο.

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ:
1. Δηλώνω ότι έλαβα γνώση των όρων χορήγησης του Μητρώου που αναγράφονται ανωτέρω και αποδέχομαι πλήρως το περιεχόμενό
τους.
2. Δηλώνω υπεύθυνα, ότι τα στοιχεία που αναγράφονται στην παρούσα αίτηση είναι αληθή και ακριβή.

Τόπος: ___________________ Ημερομηνία: _____/_____/____
O/Η Αιτών/ούσα

Η Εταιρία

(Ονοματεπώνυμο & υπογραφή / σφραγίδα Αιτούντος ή
Νομικού / Εξουσιοδοτημένου Εκπροσώπου)

(Ον/μο & υπογραφή συνεργάτη που παραλαμβάνει την αίτηση)

Ονοματεπώνυμο Εκπροσώπου NOVA:
_________________________________________________
Αριθ. Πρωτ.: _______________________________________
Ημερομηνία Παραλαβής: ______________________________

Μαζί με την αίτηση θα χρειαστείτε ακόμα:
 Αντίγραφο Δ.Α.Τ. ή Διαβατηρίου του αιτούντα (για φυσικά πρόσωπα) ή του νομίμου ή εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου του (για
νομικά πρόσωπα)
 Ισχύον Κωδικοποιημένο Καταστατικό, ΦΕΚ Εκπροσώπησης για Α.Ε. & ΕΠΕ ή αντίστοιχη βεβαίωση εξουσιοδότησης.
 Θεωρημένο αντίγραφο ισχύοντος καταστατικού για Ο.Ε. & Ε.Ε.

