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Θέμα: Απαγόρευση Χρήσης και Μεταβίβασης
Δεδομένων – Σύμβαση.

των Προσωπικών μου

Με την παραλαβή της παρούσας δεν επιτρέπω στην εταιρεία σας ή τους
εκπροσώπους σας την μεταβίβαση των προσωπικών μου δεδομένων σε
Νομικό ή Φυσικό πρόσωπο.

οποιοδήποτε

Κυρίως σε Τράπεζες, Τραπεζικά Ιδρύματα, εταιρείες

ειδικού σκοπού, Χρηματοπιστωτικούς Οργανισμούς εντός και εκτός Ελλάδος, σε
Συνδίκους, σε Εισηγητές , σε Γραμματείς,

σε Δικηγόρους ή Δικηγορικές Εταιρείες,

σε Δικαστές, σε Δικαστικούς Επιμελητές, σε Συμβολαιογράφους, σε

Εταιρίες

ενημέρωσης οφειλετών και σε οιονδήποτε άλλον, εξαιρουμένων των αναγκαίων
προσωπικών δεδομένων

που χρειάζονται:

1. Όταν πρόκειται για την επιστροφή ή καταβολή
οποιαδήποτε άλλη συναλλαγή

χρημάτων προς ημάς και για

που άπτονται των καθηκόντων του θεματοφύλακα ή

της κοινωφελούς υπηρεσίας, από την οποία θα έχω όφελος.
2. Για την εκτέλεση

σύμβασης και ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟ

ΠΡΟΣΩΠΟ που υπογράφει την σύμβαση ή του αντιπρόσωπου του, ο οποίος θα
ενεργεί για λογαριασμό του επιδεικνύοντας σχετικό πληρεξούσιο.
Καλείστε άμεσα να ανακαλέσετε τα προσωπικά μου δεδομένα από οποιαδήποτε
εταιρεία ή τρίτο τα έχετε παραχωρήσει, κατά παρέκκλιση οποιουδήποτε νόμου.
(Ουδείς νόμος των αντιπροσώπων δεν έχει εφαρμογή ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ διότι έχουν

από

μένα

ανακληθεί,

ήτοι

η

Νομοθετική,

η

Εκτελεστική

και

η

Δικαστική

λειτουργία).
Αν τα προσωπικά μου δεδομένα

παρεχωρήθησαν σε σας από μένα ή από τρίτους,

είτε ρητά είτε με οιοδήποτε άλλο τρόπο,

με την παρούσα ΑΝΑΚΑΛΩ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ

ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΡΑΞΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΜΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

σε

οιονδήποτε και ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΩ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΚΑΝΕΝΑΝ!
Ως προσωπικά δεδομένα νοούνται, το όνομα και το επίθετο με Κεφαλαία ή Πεζή
γραφή, σε οποιαδήποτε γλώσσα, ο αριθμός Αστυνομικής Ταυτότητας , ο Αριθμός
Φορολογικού

μητρώου,

ο

Αριθμός

τηλεφωνικοί αριθμοί, η κινητή και

Μητρώου

Κοινωνικής

Ασφάλισης

ακίνητη περιουσία, η διεύθυνση

(ΑΜΚΑ)

κατοικίας

οι
και

οτιδήποτε άλλο προσδιορίζεται ως προσωπικό δεδομένο.
Κατά

της

ως

άνω

παραβίασης

των

προσωπικών

μου

παρέκκλιση οποιουδήποτε νόμου, για κάθε παραβίαση

δεδομένων

και

κατά

η οποία θα εμπεριέχει

απαίτηση , συμφωνία , ρύθμιση, ενημέρωση, μεταβίβαση, είσπραξη ή άλλο,
συμφωνείτε και αποδέχεστε, ότι εμπλέκεστε σε σύμβαση μαζί μου
μου

καταβάλλετε, ως φυσικό πρόσωπο, αποζημίωση

της

χρηματικής

και οφείλετε να

ανερχομένης στο δεκαπλάσιο

αξίας της απαίτησης ή της ζημίας που θα υποστώ

χρήση των προσωπικών μου

ΡΗΤΑ

από την

δεδομένων, μη συμπεριλαμβανομένης της ηθικής

βλάβης, (η οποία θα κοστολογηθεί όταν αυτή επέλθει).
Με το ίδιο ποσό θα επιβαρύνεται
προσωπικά

μου

και ο τρίτος που του παραχωρήσατε τα

δεδομένα.

Από

σήμερα

το

όνομα

μου________________________________________/ΑΔΤ_____________ με κεφαλαία γραφή είναι
πνευματική μου ιδιοκτησία και η χρήση του θα παραχωρείται

μόνο με σύμβαση σε

οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο και θα επικυρώνεται με το δακτυλικό αποτύπωμα του
αντίχειρα του δεξιού χεριού μου, ενώ για όλες τις άλλες πράξεις που άπτονται της
άνω εξαίρεσης θα χρησιμοποιείται η πεζή γραφή.
Όροι:
1. Η αποδοχή ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ και η συγκατάθεση του Αντισυμβαλλομένου
γίνεται με την ΧΡΗΣΗ των προσωπικών

δεδομένων και της χρήσης του ονόματος

μου με κεφαλαία γραφή
2. Ανεπιφύλακτη

αποδοχή των πληρωτέων επιβαρύνσεων

σύμφωνα με τα ανωτέρω

που θα επιβάλλονται

3. Ως εγγύηση (ρήτρα ασφαλείας), επιτρέπεται η χρήση ηλεκτρονικής αυτοβοήθειας,
την οποία έχει αποδεχτεί και έχει εγκριθεί από τον αντισυμβαλλόμενο δια της
χρήσεως των προσωπικών δεδομένων.
4.

Παρότι

ΠΡΟΣΩΠΟΥ

οι

πράξεις

των

υφισταμένων

επιβαρύνουν τους ιδίους,

φυσικών

προσώπων ,

ΤΟΥ

ΝΟΜΙΚΟΥ

λογίζεται και αποδέχεται ο επικεφαλής του

Νομικού Προσώπου (Πρόεδρος και Διοικητικό Συμβούλιο, Διευθυντές καταστημάτων
κλπ), ότι έγιναν κατ’ Εντολήν
Για

5.

οποιαδήποτε

χρήση

του

και επιβαρύνουν

των

προσωπικών

και αυτόν ατομικά.

δεδομένων

που

δεν

θα

αφορά

χρηματική απαίτηση, θα καταβάλλεται ως αποζημίωση το ποσό των 100.000 ευρώ
Οποιαδήποτε

6.

χρήση

του

ονόματος

με κεφάλαια γραφή, που

εμπεριέχει,

οποιαδήποτε απαίτηση, ειδοποίηση, τιμολόγιο, απόδειξη, κ.λ.π. απουσία νόμιμης
δεσμευτικής σύμβασης ανάμεσα στα μέρη, θα καταβάλλεται το πόσο των 500.000
ευρώ.
7.

Ο

Αντισυμβαλλόμενος

παραιτείται

αμετάκλητα

και

ανεπιφύλακτα

από

οποιοδήποτε δικαίωμα δικαστικής προσφυγής, ένστασης, ασυλιών ή υπεράσπισης σε
οποιαδήποτε χώρα του πλανήτη Γη, που αφορά την δέσμευση, την κατάσχεση, την
μεταβίβαση

και

μεταγραφή

συμπεριλαμβανομένων

των

της

κινητής

μετοχών,

και

της

ομολόγων,

ακίνητης

πολυτίμων

περιουσίας

μετάλλων,

του,

λίθων,

πνευματικών δικαιωμάτων κ.λπ.
8.

Στον

Αντισυμβαλλόμενο

θα

γνωστοποιείται

η

χρέωση-τιμολόγιο

με

απλή

επιστολή, email ή Fax, και υποχρεούται σε ολοσχερή εξόφληση. Μη εξοφλημένη οφειλή
υπόκειται σε συμβατικό μηνιαίο τόκο 1% και τόκο υπερημερίας 2 %. Ανατοκισμοί θα
γίνονται ανά εξάμηνο και θα προστίθενται στο
9.

Ο

Αντισυμβαλλόμενος

αποδέχεται

ως

κεφάλαιο.
αμετάκλητο

εκτελεστό

τίτλο,

την

οποιαδήποτε ανεξόφλητη οφειλή που έχει καταστεί ληξιπρόθεσμη.
10. Πράξεις αναγκαστικής εκτέλεσης θα γνωστοποιούνται στον αντισυμβαλλόμενο, ο
οποίος

ΔΕΝ μπορεί να συμμετέχει ως τρίτος στην διαδικασία εκτέλεσης.

11. Η εμπλοκή τρίτου μέρους για επίλυση οικονομικής διαφοράς, δύναται και
επιτρέπεται

μόνο με την καταβολή από το τρίτο μέρος, του διπλασίου ποσού

τίθεται προς επίλυση

που

και υπέρ ημών.

12. Το απόγραφο της παρούσης

γίνεται αποδεκτό από τον Αντισυμβαλλόμενο ως

Ανέκκλητος εκτελεστός τίτλος υπέρ ΗΜΩΝ .

13. Ρητά συμφωνείται ότι η παρούσα

θα διέπεται μόνο από τους Όρους της

παρούσης , τηρουμένης της αρχής «οι συμφωνίες πρέπει να τηρούνται».

Διευκρίνηση :
Αντισυμβαλλόμενος

σημαίνει οποιοδήποτε Φυσικό Πρόσωπο

είτε για λογαριασμό του είτε

που ενεργεί

για Νομικό Πρόσωπο

Ο πρώτος συμβαλλόμενος

Ο δεύτερος αντισυμβαλλόμενος
Αποδέχεται την παρούσα δια
της ΧΡΗΣΕΩΣ των προσωπικών
δεδομένων και την χρήση του
ονόματος μου με κεφαλαία γραφή

Υπογραφή

Α’

Εκτελεστό Απόγραφο

Δυνάμει της παρούσης συμβάσεως ,
Δίνεται εντολή
Σύμβαση,
σύμβαση

στον κάθε

στους κυρίους Εισαγγελείς

να ενεργήσουν ό,τι επιτάσσει η παρούσα

και στους άλλους Αξιωματικούς

στην εκτέλεση της,
Εντολή

δικαστικό επιμελητή να εκτέλεση την παρούσα
της Δημόσιας διοίκησης

να βοηθήσουν

όταν τους ζητηθεί . Προς Βεβαίωση των ανωτέρω η παρούσα

βεβαιώνεται

και

υπογράφεται

από

έμενα

___________________________________________

ΥΠΟΓΡΑΦΗ

Αρμόδιος Δικαστικός Επιμελητής, να επιδώσει νόμιμα το παρόν εξώδικο,
αντιγράφοντας το περιεχόμενό του

στην έκθεση επίδοσης του,

προς___________________________________________________ _________________
εκπροσωπούμενη

που εδρεύει στην

νομίμως

____________________________________

______________________________________για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες
συνέπειες.
ΜΕΤΑ ΤΙΜΗΣ
Υπογραφή

τον

_____________/____/2021

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ
ΜΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΤΟΥ / ΤΗΣ
________________________________________ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ _________________
ΚΑΤΟΙΚΟΣ _________________
Α.Φ.Μ.:

ΟΔΟΣ _________________

______________ ΜΕ Α.Δ.Τ.:

Τ.Κ. ___________

___________________

ΠΡΟΣ
____________________________________________________________________________
Θέμα: Απαγόρευση Χρήσης και Μεταβίβασης
Σύμβαση.

των Προσωπικών μου Δεδομένων –

Με την παραλαβή της παρούσας δεν επιτρέπω στην εταιρεία σας ή τους
εκπροσώπους σας την μεταβίβαση των προσωπικών μου δεδομένων σε
Νομικό ή Φυσικό πρόσωπο.

οποιοδήποτε

Κυρίως σε Τράπεζες, Τραπεζικά Ιδρύματα, εταιρείες

ειδικού σκοπού, Χρηματοπιστωτικούς Οργανισμούς εντός και εκτός Ελλάδος, σε
Συνδίκους, σε Εισηγητές , σε Γραμματείς,

σε Δικηγόρους ή Δικηγορικές Εταιρείες,

σε Δικαστές, σε Δικαστικούς Επιμελητές, σε Συμβολαιογράφους, σε

Εταιρίες

ενημέρωσης οφειλετών και σε οιονδήποτε άλλον, εξαιρουμένων των αναγκαίων
προσωπικών δεδομένων

που χρειάζονται:

1. Όταν πρόκειται για την επιστροφή ή καταβολή
οποιαδήποτε άλλη συναλλαγή

χρημάτων προς ημάς και για

που άπτονται των καθηκόντων του θεματοφύλακα ή

της κοινωφελούς υπηρεσίας, από την οποία θα έχω όφελος.
2. Για την εκτέλεση

σύμβασης και ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟ

ΠΡΟΣΩΠΟ που υπογράφει την σύμβαση ή του αντιπρόσωπου του, ο οποίος θα
ενεργεί για λογαριασμό του επιδεικνύοντας σχετικό πληρεξούσιο.
Καλείστε άμεσα να ανακαλέσετε τα προσωπικά μου δεδομένα από οποιαδήποτε
εταιρεία ή τρίτο τα έχετε παραχωρήσει, κατά παρέκκλιση οποιουδήποτε νόμου.
(Ουδείς νόμος των αντιπροσώπων δεν έχει εφαρμογή ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ διότι έχουν

από

μένα

ανακληθεί,

ήτοι

η

Νομοθετική,

η

Εκτελεστική

και

η

Δικαστική

λειτουργία).
Αν τα προσωπικά μου δεδομένα

παρεχωρήθησαν σε σας από μένα ή από τρίτους,

είτε ρητά είτε με οιοδήποτε άλλο τρόπο,

με την παρούσα ΑΝΑΚΑΛΩ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ

ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΡΑΞΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΜΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

σε

οιονδήποτε και ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΩ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΚΑΝΕΝΑΝ!
Ως προσωπικά δεδομένα νοούνται, το όνομα και το επίθετο με Κεφαλαία ή Πεζή
γραφή, σε οποιαδήποτε γλώσσα, ο αριθμός Αστυνομικής Ταυτότητας , ο Αριθμός
Φορολογικού

μητρώου,

ο

Αριθμός

τηλεφωνικοί αριθμοί, η κινητή και

Μητρώου

Κοινωνικής

Ασφάλισης

ακίνητη περιουσία, η διεύθυνση

(ΑΜΚΑ)

κατοικίας

οι
και

οτιδήποτε άλλο προσδιορίζεται ως προσωπικό δεδομένο.
Κατά

της

ως

άνω

παραβίασης

των

προσωπικών

μου

παρέκκλιση οποιουδήποτε νόμου, για κάθε παραβίαση

δεδομένων

και

κατά

η οποία θα εμπεριέχει

απαίτηση , συμφωνία , ρύθμιση, ενημέρωση, μεταβίβαση, είσπραξη ή άλλο,
συμφωνείτε και αποδέχεστε, ότι εμπλέκεστε σε σύμβαση μαζί μου
μου

καταβάλλετε, ως φυσικό πρόσωπο, αποζημίωση

της

χρηματικής

και οφείλετε να

ανερχομένης στο δεκαπλάσιο

αξίας της απαίτησης ή της ζημίας που θα υποστώ

χρήση των προσωπικών μου

ΡΗΤΑ

από την

δεδομένων, μη συμπεριλαμβανομένης της ηθικής

βλάβης, (η οποία θα κοστολογηθεί όταν αυτή επέλθει).
Με το ίδιο ποσό θα επιβαρύνεται
προσωπικά

μου

και ο τρίτος που του παραχωρήσατε τα

δεδομένα.

Από

σήμερα

το

όνομα

μου________________________________________/ΑΔΤ_____________ με κεφαλαία γραφή είναι
πνευματική μου ιδιοκτησία και η χρήση του θα παραχωρείται

μόνο με σύμβαση σε

οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο και θα επικυρώνεται με το δακτυλικό αποτύπωμα του
αντίχειρα του δεξιού χεριού μου, ενώ για όλες τις άλλες πράξεις που άπτονται της
άνω εξαίρεσης θα χρησιμοποιείται η πεζή γραφή.
Όροι:
1. Η αποδοχή ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ και η συγκατάθεση του Αντισυμβαλλομένου
γίνεται με την ΧΡΗΣΗ των προσωπικών

δεδομένων και της χρήσης του ονόματος

μου με κεφαλαία γραφή
2. Ανεπιφύλακτη

αποδοχή των πληρωτέων επιβαρύνσεων

σύμφωνα με τα ανωτέρω

που θα επιβάλλονται

3. Ως εγγύηση (ρήτρα ασφαλείας), επιτρέπεται η χρήση ηλεκτρονικής αυτοβοήθειας,
την οποία έχει αποδεχτεί και έχει εγκριθεί από τον αντισυμβαλλόμενο δια της
χρήσεως των προσωπικών δεδομένων.
4.

Παρότι

ΠΡΟΣΩΠΟΥ

οι

πράξεις

των

υφισταμένων

επιβαρύνουν τους ιδίους,

φυσικών

προσώπων ,

ΤΟΥ

ΝΟΜΙΚΟΥ

λογίζεται και αποδέχεται ο επικεφαλής του

Νομικού Προσώπου (Πρόεδρος και Διοικητικό Συμβούλιο, Διευθυντές καταστημάτων
κλπ), ότι έγιναν κατ’ Εντολήν
Για

5.

οποιαδήποτε

χρήση

του

και επιβαρύνουν

των

προσωπικών

και αυτόν ατομικά.

δεδομένων

που

δεν

θα

αφορά

χρηματική απαίτηση, θα καταβάλλεται ως αποζημίωση το ποσό των 100.000 ευρώ
Οποιαδήποτε

6.

χρήση

του

ονόματος

με κεφάλαια γραφή, που

εμπεριέχει,

οποιαδήποτε απαίτηση, ειδοποίηση, τιμολόγιο, απόδειξη, κ.λ.π. απουσία νόμιμης
δεσμευτικής σύμβασης ανάμεσα στα μέρη, θα καταβάλλεται το πόσο των 500.000
ευρώ.
7.

Ο

Αντισυμβαλλόμενος

παραιτείται

αμετάκλητα

και

ανεπιφύλακτα

από

οποιοδήποτε δικαίωμα δικαστικής προσφυγής, ένστασης, ασυλιών ή υπεράσπισης σε
οποιαδήποτε χώρα του πλανήτη Γη, που αφορά την δέσμευση, την κατάσχεση, την
μεταβίβαση

και

μεταγραφή

συμπεριλαμβανομένων

των

της

κινητής

μετοχών,

και

της

ομολόγων,

ακίνητης

πολυτίμων

περιουσίας

μετάλλων,

του,

λίθων,

πνευματικών δικαιωμάτων κ.λπ.
8.

Στον

Αντισυμβαλλόμενο

θα

γνωστοποιείται

η

χρέωση-τιμολόγιο

με

απλή

επιστολή, email ή Fax, και υποχρεούται σε ολοσχερή εξόφληση. Μη εξοφλημένη οφειλή
υπόκειται σε συμβατικό μηνιαίο τόκο 1% και τόκο υπερημερίας 2 %. Ανατοκισμοί θα
γίνονται ανά εξάμηνο και θα προστίθενται στο
9.

Ο

Αντισυμβαλλόμενος

αποδέχεται

ως

κεφάλαιο.
αμετάκλητο

εκτελεστό

τίτλο,

την

οποιαδήποτε ανεξόφλητη οφειλή που έχει καταστεί ληξιπρόθεσμη.
10. Πράξεις αναγκαστικής εκτέλεσης θα γνωστοποιούνται στον αντισυμβαλλόμενο, ο
οποίος

ΔΕΝ μπορεί να συμμετέχει ως τρίτος στην διαδικασία εκτέλεσης.

11. Η εμπλοκή τρίτου μέρους για επίλυση οικονομικής διαφοράς, δύναται και
επιτρέπεται

μόνο με την καταβολή από το τρίτο μέρος, του διπλασίου ποσού

τίθεται προς επίλυση

που

και υπέρ ημών.

12. Το απόγραφο της παρούσης

γίνεται αποδεκτό από τον Αντισυμβαλλόμενο ως

Ανέκκλητος εκτελεστός τίτλος υπέρ ΗΜΩΝ .

13. Ρητά συμφωνείται ότι η παρούσα

θα διέπεται μόνο από τους Όρους της

παρούσης , τηρουμένης της αρχής «οι συμφωνίες πρέπει να τηρούνται».

Διευκρίνηση :
Αντισυμβαλλόμενος

σημαίνει οποιοδήποτε Φυσικό Πρόσωπο

είτε για λογαριασμό του είτε

που ενεργεί

για Νομικό Πρόσωπο

Ο πρώτος συμβαλλόμενος

Ο δεύτερος Αντισυμβαλλόμενος
Αποδέχεται την παρούσα δια
της ΧΡΗΣΕΩΣ των προσωπικών
δεδομένων και την χρήση του
ονόματος μου με κεφαλαία γραφή

Υπογραφή

Α’

Εκτελεστό Απόγραφο

Δυνάμει της παρούσης συμβάσεως ,
Δίνεται εντολή
Σύμβαση,
σύμβαση

στον κάθε

στους κυρίους Εισαγγελείς

να ενεργήσουν ό,τι επιτάσσει η παρούσα

και στους άλλους Αξιωματικούς

στην εκτέλεση της,
Εντολή

δικαστικό επιμελητή να εκτέλεση την παρούσα
της Δημόσιας διοίκησης

να βοηθήσουν

όταν τους ζητηθεί . Προς Βεβαίωση των ανωτέρω η παρούσα

βεβαιώνεται

και

___________________________________________

Υπογραφή

υπογράφεται

από

έμενα

τον

