ΜΟΝΟ ΓΙΑ
ΚΑΡΤΟΚΙΝΗΤΑ
WIND

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών
(άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

ΠΡΟΣ:

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (Ε.Ε.Τ.Τ.)

Ο – Η Όνομα:

Επώνυμο:

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:
Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:
Ημερομηνία γέννησης(1):
Τόπος Γέννησης:
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας/
Διαβατηρίου/ εγγράφου ταυτοποίησης:
Τόπος Κατοικίας:
Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):

Τηλ:
Οδός:
Δ/νση Ηλεκτρ.
Ταχυδρομείου (Εmail):

Αριθ:

ΤΚ:

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου
22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι τα ανωτέρω στοιχεία είναι ακριβή (2), έχω Α.Φ.Μ.(3)………………………….. και
επιθυμώ να γίνω συνδρομητής της ακόλουθης σύνδεσης με αριθμό: 69…………………………
Χρήστης(4) της ανωτέρω σύνδεσης είναι ο/η:
Ονοματεπώνυμο
Πατρώνυμο
Αριθμός ΔΤ/ Διαβατηρίου
Χρήστη
/εγγράφου
ταυτοποίησης(5)

Δηλώνω υπεύθυνα ότι διατηρώ συνολικά

Α.Φ.Μ.(3)

συνδέσεις στη WIND Ελλάς και

Ημερ.
Γέννησης

Τόπος
Γέννησης

συνδέσεις σε άλλους παρόχους.

Δηλώνω υπεύθυνα ότι γνωρίζω και αποδέχομαι ότι σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 3 του νόμου 3783/2009, όπως αυτή προστέθηκε
με το άρθρο 46 παρ.1 εδάφιο β΄ Ν.4487/2017 (ΦΕΚ Α 116/9.8.2017) και εν συνεχεία τροποποιήθηκε με το άρθρο 25 παρ.5 Ν.4508/017 (ΦΕΚ Α
200/22.12.2017) επιτρέπεται να ενεργοποιήσω μέχρι 20 συνολικά συνδέσεις συνδρομητή προπληρωμένου χρόνου ομιλίας.

Υπηρεσίες:
Ναι Όχι
Επιθυμώ την απόκρυψη του αριθμού μου στις εξερχόμενες κλήσεις.
Επιθυμώ ο αριθμός μου να εμφανίζεται στους τηλεφωνικούς καταλόγους WIND και τρίτου/καθολικού παρόχου.
Στην περίπτωση που επιλέξω την μη εμφάνιση του αριθμού μου στους τηλεφωνικούς καταλόγους WIND και
τρίτου/καθολικού παρόχου, επιθυμώ σε περίπτωση κλήσης έκτακτης ανάγκης 112, να δίδονται από τη WIND
στις Αρμόδιες Αρχές για την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης το όνομα και το επώνυμό μου.
Επιθυμώ να μη δέχομαι τηλεφωνικές κλήσεις για τη διαφημιστική προβολή προϊόντων & υπηρεσιών. Γνωρίζω
και αποδέχομαι ότι τα στοιχεία της τηλεφωνικής μου σύνδεσης θα ενταχθούν στο Μητρώο του άρθρου 11 του ν.
3471|2006, το οποίο η WIND οφείλει να διαβιβάζει σε κάθε διαφημιζόμενη εταιρεία, εφόσον της ζητηθεί και
σύμφωνα με τον νόμο.
Επιθυμώ να δέχομαι από τη WIND Ελλάς και τις εταιρείες που ενεργούν για λογαριασμό της, επικοινωνίες
μέσω τηλεφώνου, αυτόματης κλήσης, SMS, MMS, email για την εμπορική προώθηση των προϊόντων και
υπηρεσιών της ή/και για σκοπούς εμπορικής έρευνας .
Συμφωνώ με όλες τις παραπάνω επιλογές

Ημερομηνία:

/

/

Ο/Η Δηλών/Δηλούσα. (Υπογραφή)

(1) Αναγράφεται ολογράφως.
(2) Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με
φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος
βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.
(3) Τα φυσικά πρόσωπα θα συμπληρώνουν το πεδίο Α.Φ.Μ. εφόσον υπάρχει.
(4) Χρήστης: κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που χρησιμοποιεί διαθέσιμη στο κοινό υπηρεσία κινητής τηλεφωνίας για προσωπικούς ή
επαγγελματικούς σκοπούς, χωρίς να είναι απαραίτητα συνδρομητής παρόχου της εν λόγω υπηρεσίας.
(5) Σε περίπτωση που ο χρήστης είναι διαφορετικό πρόσωπο από τον συνδρομητή, θα πρέπει να συλλέγεται και η ταυτότητα του χρήστη, εφόσον
υπάρχει.
*Για νομικά πρόσωπα ισχύουν τα εξής: Όπου επώνυμο θα συμπληρώνεται η επωνυμία, όπου τόπος κατοικίας θα συμπληρώνεται η έδρα,
όπου όνομα θα συμπληρώνεται το ονοματεπώνυμο του νομίμου εκπροσώπου, όπου πατρώνυμο θα συμπληρώνεται το πατρώνυμο του
νομίμου εκπροσώπου της Εταιρείας.

