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ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ                   ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ    

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ/  
ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ:
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ:
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ /ΕΔΡΑΣ (ΟΔΟΣ):
ΑΡ.  ΠΟΛΗ        Τ.Κ.
ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:      FAX
Α.Δ.Τ ΑΡ. ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ    ΑΦΜ
EMAIL ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΘΑ ΛΑΒΕΤΕ ΤΟ ΜΗΤΡΩΟ:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ: 

ΠΡΟΣ NOVA TELECOMMUNICATIONS & MEDIA ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.
Παρακαλώ όπως μου χορηγήσετε αντίγραφο του Μητρώου του άρθρου 11 παρ.2 του Ν. 3471/2006, το οποίο 
περιλαμβάνει τις συνδέσεις κινητής τηλεφωνίας (τηλεφωνικό αριθμό) των συνδρομητών της Nova, οι οποίοι έχουν 
δηλώσει ότι δεν επιθυμούν να δέχονται τηλεφωνικές κλήσεις με ανθρώπινη παρέμβαση για διαφημιστικούς 
σκοπούς (στο εξής “Μητρώο”). 
Δηλώνω δε, ότι είμαι δικαιούχος της ανωτέρω δ/νσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στην οποία θα λάβω το 
Μητρώο και ότι τα στοιχεία που θα περιέχονται σε αυτό θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για τους σκοπούς του 
αρ. 11§2 του Ν.3471/2006, ήτοι δεν θα κληθούν οι αριθμοί που περιέχονται. 
Επίσης, δηλώνω ότι ενημερώθηκα και αποδέχομαι τα ακόλουθα:

 1.  Το Μητρώο που θα λάβω περιέχει αποκλειστικά τις ενεργές συνδέσεις κινητής τηλεφωνίας των συνδρομητών 
της Nova, οι οποίοι δήλωσαν ότι δεν επιθυμούν να δέχονται τηλεφωνικές κλήσεις με ανθρώπινη παρέμβαση για 
διαφημιστικούς σκοπούς.

 2.  Το Μητρώο που θα λάβω έχει μέγιστη χρονική διάρκεια ισχύος 30 ημερών. Η ευθύνη αναζήτησης και λήψης 
επικαιροποιημένου Μητρώου ανήκει στον αιτούντα, ο οποίος οφείλει να συμβουλεύεται κάθε φορά το πλέον 
πρόσφατο και επικαιροποιημένο Μητρώο του αρ. 11 §2 Ν.3471/2006 που τηρεί η Nova.

 3.  Το Μητρώο παρέχεται σύμφωνα με την εκάστοτε τιμολογιακή πολιτική της Nova.
 4.  Η Nova δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν χρήση από τον αιτούντα ή τρίτο των στοιχείων του Μητρώου 

διαφορετική από αυτήν που προβλέπεται στο αρ.11§2 Ν. 3471/2006.

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ/  
ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ:  

Η Αίτηση αποστέλλεται συμπληρωμένη στο e-mail snc@nova.gr μαζί με ΦΕΚ εκπροσώπησης 
& φωτοτυπία ΑΔΤ Νομίμου εκπροσώπου (για νομικά πρόσωπα) / φωτοτυπία ΑΔΤ (για φυσικά πρόσωπα). 
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