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Προς την 
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ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ 

ΕΠΩΝΥΜΟ:  ΟΝΟΜΑ:_______________ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ:  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ:  ΦΥΛΟ: ΑΡΡΕΝ            ΘΗΛΥ   

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΣΤΑΘΕΡΟ:   ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΙΝΗΤΟ:  
 

ΑΡΙΘΜΟΣ  ∆ΕΛΤΙΟΥ  ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ  ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ 

                               

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ∆ΕΛΤΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Η΄ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ (ΕΑΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ) 

                               
 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 

Ο∆ΟΣ:  ΑΡΙΘ.:  ΤΑΧ.ΚΩ∆:  ΠΟΛΗ:  ΝΟΜΟΣ:  

ΑΛΛΕΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ 

Ο∆ΟΣ:  ΑΡΙΘ.:  ΤΑΧ.ΚΩ∆:  ΠΟΛΗ:  ΝΟΜΟΣ:  
 

 
 

Παρακαλώ όπως, βάσει των στοιχείων που παραθέτω µε την παρούσα, προβείτε στη: (σηµειώστε µία (1) ή περισσότερες 
επιλογές): 

 ΜΗ ΜΕΤΑ∆ΟΣΗ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΑΡΧΕΙΟΥ ΑΘΕΤΗΣΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΣΑΥ) και ΥΠΟΘΗΚΩΝ-ΠΡΟΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ (ΣΥΠ)  
που, τυχόν, είναι καταχωρηµένα ή θα καταχωρηθούν στο µέλλον και µε αφορούν, προς τα πιστωτικά - χρηµατοδοτικά ιδρύµατα 
και φορείς του ∆ηµοσίου. Έλαβα γνώση και αποδέχοµαι ότι µετά την ικανοποίηση του παρόντος αιτήµατος: α) στο άνω αρχείο θα 
εµφανίζεται η ένδειξη «∆εν επιθυµεί τη µετάδοση των δεδοµένων που τον αφορούν», ένδειξη που εκτιµάται ελεύθερα από τους 
ανωτέρω αποδέκτες των δεδοµένων µε τις όποιες τυχόν επιπτώσεις, β) δεν θα υπολογίζεται βαθµολόγηση της πιστοληπτικής µου  
συµπεριφοράς (behavior score), γ)Τυχόν, υφιστάµενο ή επιβαλλόµενο στο µέλλον, µε βάση την µε αριθµό 234/11.12.2006 
απόφαση της Επιτροπής Τραπεζικών και Πιστωτικών Θεµάτων της Τράπεζας της Ελλάδος, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
διοικητικό µέτρο στέρησης βιβλιαρίου επιταγών εξακολουθεί να µεταδίδεται.  

 

 ΜΗ ΜΕΤΑ∆ΟΣΗ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ (ΣΣΧ) που, τυχόν, είναι καταχωρηµένα ή θα 
καταχωρηθούν στο µέλλον και µε αφορούν, προς τα πιστωτικά-χρηµατοδοτικά ιδρύµατα και φορείς του ∆ηµοσίου. Έλαβα γνώση 
και αποδέχοµαι ότι µετά την ικανοποίηση του παρόντος αιτήµατος: α) στο άνω αρχείο θα εµφανίζεται η ένδειξη «∆εν επιθυµεί τη 
µετάδοση των δεδοµένων που τον αφορούν», ένδειξη που εκτιµάται ελεύθερα από τους ανωτέρω αποδέκτες των δεδοµένων µε 
τις όποιες τυχόν επιπτώσεις, β) δεν θα υπολογίζεται βαθµολόγηση της πιστοληπτικής µου συµπεριφοράς  (behavior score). 

 

 ΜΗ ΜΕΤΑ∆ΟΣΗ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΑΡΧΕΙΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ (ΤΣΕΚ) που, τυχόν, είναι καταχωρηµένα ή θα καταχωρηθούν 
στο µέλλον και µε αφορούν, προς τις Επιχειρήσεις. Ενηµερώθηκα εγγράφως για την επεξεργασία των δεδοµένων µου από 
συναλλασσόµενη µε µένα επιχείρηση και αποδέχοµαι ότι µετά την ικανοποίηση του παρόντος αιτήµατος, στο άνω αρχείο θα 
εµφανίζεται η ένδειξη «∆εν επιθυµεί τη µετάδοση των δεδοµένων που τον αφορούν», η οποία εκτιµάται ελεύθερα από τους 
ανωτέρω αποδέκτες των δεδοµένων µε τις όποιες τυχόν επιπτώσεις. 

 

 ΜΗ ΜΕΤΑ∆ΟΣΗ ΤΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΜΟΥ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ (BEHAVIOR SCORE) προς τα πιστωτικά-
χρηµατοδοτικά ιδρύµατα. Έλαβα γνώση και αποδέχοµαι ότι µετά την ικανοποίηση του παρόντος αιτήµατος δεν θα υπολογίζεται 
βαθµολόγηση πιστοληπτικής µου συµπεριφοράς από το σχετικό σύστηµα και θα εµφανίζεται η ένδειξη «∆εν επιθυµεί τη µετάδοση 
της βαθµολόγησης πιστοληπτικής του συµπεριφοράς», ένδειξη που εκτιµάται ελεύθερα από τους ανωτέρω αποδέκτες µε τις όποιες 
τυχόν επιπτώσεις. 

 

 ΜΗ ΜΕΤΑ∆ΟΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ. 
 
 

Άρση  του παρόντος αιτήµατος δύναται να υποβληθεί ελεύθερα οποτεδήποτε απευθείας  στην Τειρεσίας ΑΕ. 

 
 
 

        Ενηµερώθηκα ότι, τυχόν, δεδοµένα που  
εµφανίζονται στα     κατωτέρω αρχεία: 

 

- ΑΠΟΛΕΣΘΕΝΤΩΝ-ΚΛΕΜΜΕΝΩΝ ∆ΕΛΤΙΩΝ 
ΤΑΥΤΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΑΒΑΤΗΡΙΩΝ 

- ΚΑΤΑΓΓΕΛΘΕΙΣΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
- ΕΚΧΩΡΗΜΕΝΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ 

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ/ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 

- ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΦΕΚ ΚΑΙ ΓΕΜΗ 
(Μέλη ∆Σ, ∆ιαχειριστές, Εταίροι)   

και µε αφορούν καθώς και τα προσωπικά µου 
στοιχεία στο αρχείο αναφοράς, θα εξακολουθούν 
να µεταδίδονται. 

                                                   

 
 

Παρακαλώ η απάντηση να σταλεί στη διεύθυνση: 
 

Ο∆ΟΣ:  ΑΡΙΘ.:  

ΠΟΛΗ:  ΤΑΧ.ΚΩ∆:  
 

Βεβαιώ υπευθύνως την ακρίβεια των ανωτέρω                                                                        
(Απαιτείται βεβαίωση του γνησίου υπογραφής από 
Αρµόδια ∆ηµόσια Αρχή, εφόσον η αποστολή της 
αίτησης γίνεται ταχυδροµικά) 
 
 
 
                                                                                          
Ο ΑΙΤΩΝ / Η ΑΙΤΟΥΣΑ                 ΗΜΕΡ/ΝΙΑ 

Επιστρεφόµενες/ µη αναζητηθείσες συστηµένες επιστολές της εταιρίας προς τους πολίτες, τηρούνται στην ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ για 
τρεις (3) µήνες από την επιστροφή τους. Μετά την παρέλευση του διαστήµατος αυτού κάθε ενδιαφερόµενος µπορεί να λάβει 
µόνον αντίγραφο. 


