Αίτηση Χορήγησης Μητρώου Άρθρου 11 Ν.3471/2006

Στοιχεία Αιτούντος:
ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ
ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ____________________________________________________________________
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ _____________________________________________________________
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ________________________________________________________________
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: _______________________________________________________
EMAIL ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: ____________________________________________________________
ΑΦΜ: _________________________________________________________________________
ΑΔΤ / ΑΡ. ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ: __________________________________________________________
ΟΔΟΣ & ΑΡΙΘΜΟΣ: ______________________________________________________________
Τ.Κ., ΠΟΛΗ & ΠΕΡΙΟΧΗ:___________________________________________________________
Παρακαλώ όπως μου χορηγήσετε τον Ειδικό Κατάλογο του Άρθρου 11 του Ν. 3471/2006,
όπως αυτός ισχύει κατά την ημερομηνία υπογραφής του παρόντος, με τις ενεργές τηλεφωνικές
συνδέσεις των συνδρομητών σας, οι οποίοι ρητά έχουν δηλώσει ότι δεν επιθυμούν να δέχονται
επικοινωνίες για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης προϊόντων ή υπηρεσιών και για
κάθε είδους διαφημιστικούς σκοπούς.
Με την παρούσα αίτηση επίσης δηλώνω ότι ενημερώθηκα για τα εξής:
1) Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει δηλωθεί παραπάνω μου ανήκει και
σε αυτή θα λάβω τη λίστα με τους αριθμούς.
2) Το ΜΗΤΡΩΟ περιέχει τις ενεργές τηλεφωνικές συνδέσεις των συνδρομητών της HCN, οι
κάτοχοι των οποίων δήλωσαν, ότι δεν επιθυμούν να δέχονται τηλεφωνικές κλήσεις για
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3)
4)

5)
6)

διαφημιστικούς σκοπούς και μέχρι την προηγούμενη ημέρα από την εξαγωγή του
ΜΗΤΡΩΟΥ, έχουν ολοκληρωμένο αίτημα εγγραφής τους σε αυτό.
Το ΜΗΤΡΩΟ παρέχεται σύμφωνα με την εκάστοτε τιμολογιακή πολιτική της HCN.
Η HCN δεν φέρει ευθύνη για τυχόν χρήση των στοιχείων του ΜΗΤΡΩΟΥ από τον
αποδέκτη του διαφορετική από αυτή που προβλέπεται από το άρθρο 11 του
Ν.3471/2006 και διατηρεί το δικαίωμα να διεκδικήσει αποζημίωση για την όποια
επικοινωνία για εμπορικούς σκοπούς γίνει προς τους συνδρομητές που είναι
εγγεγραμμένοι στη λίστα.
Το ΜΗΤΡΩΟ που αποστέλλεται από την HCN έχει μέγιστη χρονική διάρκεια ισχύος 30
ημέρες.
Η ευθύνη αναζήτησης επικαιροποιημένου αρχείου ΜΗΤΡΩΟΥ ανήκει στον Αποδέκτη
του, ο οποίος οφείλει να αναζητεί και να συμβουλεύεται κάθε φορά το πρόσφατο και
επικαιροποιημένο ΜΗΤΡΩΟ του άρθρου 11 Ν.3471/2006.

Τόπος και Ημερομηνία: _________________________________________________

Όνομα και Υπογραφή: __________________________________________________

Σφραγίδα Εταιρείας

Με την αίτηση επισυνάπτονται:

1. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ (για Νομικά Πρόσωπα)
2. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (για Νομικά Πρόσωπα)
3. Φ/Α ΑΔΤ (Για Νομικά & Φυσικά Πρόσωπα)
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