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ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΑΝΕΚ∆ΟΣΗΣ / ΕΠΑΝΑΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΡΤΑΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΡΤΑΣ:

ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΕΠΩΝΥΜΟ:
ΟΝΟΜΑ:
OΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ:
ΑΡ. TAYTOΤΗΤΑΣ∆ΙΑΒΑΤΗΡΙΟ:

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ:

ΚΙΝΗΤΟ:

Ο∆ΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ:

Τ.Κ. - ΠΟΛΗ:

Παρακαλώ να προβείτε στην επανέκδοση της Πιστωτικής μου Κάρτας, με τον παραπάνω αριθμό, λόγω:
☐ Φθορά / Αποµαγνητισµός ☐ Κλοπή ☐ Αλλαγή Ονόματος ☐ Ακύρωση ☐ Απώλεια ☐ Λήξη
☐ Άλλοι λόγοι: __________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Η αποστολή της Πιστωτικής μου Κάρτας να πραγματοποιείται: ☐ Κατοικία ☐ Εργασία
Η αποστολή της Μηνιαίας Κατάστασης Λογαριασμού μου να πραγματοποιείται: ☐ Κατοικία ☐ Εργασία

Υπογραφή Αιτούντος : _______________________________________

*Παραλαβή Κάρτας προς ακύρωση και καταστροφή της
(Η ακυρωµένη Κάρτα πρέπει να αποσταλεί αυθηµερόν στην POSTCREDIT)

HELLENIC POSTCREDIT Α.Ε.Π.Π.
40,2 χλμ. Αττικής Οδού,
ΣΕΑ 1 Μεσογείων, 190 02 Παιανία
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 755901000
Τ: 212 212 3000, F: 212 212 3001
www.post-credit.gr
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ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
O/Η υπογράφων/ουσα δηλώνω ότι:
Ι) Τα αναφερόμενα στην παρούσα αίτησή μου στοιχεία καθώς και τα δικαιολογητικά που επισυνάπτονται σε αυτήν, είναι πλήρη και αληθή
και αποδέχομαι την με οποιοδήποτε τρόπο εξακρίβωσή τους από την PostCredit, αναλαμβάνω δε την υποχρέωση να ενημερώνω
έγκαιρα την PostCredit για κάθε τυχόν μεταβολή αυτών.
ΙΙ) Ενημερώθηκα από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας PostCredit για την εκ μέρους της PostCredit συλλογή, τήρηση σε (ηλεκτρονικό ή μη)
αρχείο και επεξεργασία των προσωπικών μου δεδομένων, σύμφωνα με τις διατάξεις του νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου σχετικά
με την προστασία προσωπικών δεδομένων, όπως εκάστοτε ισχύει, τα οποία ο/η ίδιος/α δηλώνω στην παρούσα, όπως και αυτών που θα
προκύψουν για τους σκοπούς της αιτούμενης συνεργασίας μου και της συνολικής συναλλακτικής σχέσης μου με την τελευταία, και για τη
χρήση των ως άνω δεδομένων μου από τις εταιρείες του Ομίλου που ανήκει η PostCredit και τις με κάθε μορφή συνεργαζόμενες με αυτή
εταιρείες που ενεργούν στο όνομα και για λογαριασμό της για τον προαναφερόμενο σκοπό.
ΙΙΙ) Ενημερώθηκα ότι, μετά από εξακρίβωση της ταυτότητάς μου, έχω το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά μου δεδομένα, το
δικαίωμα να ζητήσω τη διόρθωση τυχόν ανακριβών προσωπικών μου δεδομένων ή τη συμπλήρωση αυτών, καθώς και, εφόσον
συντρέχουν οι προϋποθέσεις του κανονιστικού πλαισίου, να ασκήσω τα δικαιώματα: διαγραφής, περιορισμού της επεξεργασίας,
φορητότητας των δεδομένων μου, εναντίωσης στην επεξεργασία αυτών, καθώς και εξασφάλισης ανθρώπινης παρέμβασης σε
αυτοματοποιημένες διαδικασίες.
Για την άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων, ενημερώθηκα ότι μπορώ να υποβάλλω το αίτημά μου, χρησιμοποιώντας τα ειδικώς
διαμορφωμένα έντυπα της PostCredit που είναι αναρτημένα στο site της, ενώ σε περίπτωση που θεωρήσω ότι τυχόν θίγεται η
προστασία των προσωπικών μου δεδομένων, μπορώ να προσφύγω, εφόσον επιθυμώ και στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων
Προσωπικού Χαρακτήρα.
IV) Ενημερώθηκα για τη δυνατότητα της PostCredit να αναθέσει σε τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα την ενημέρωσή μου για τυχόν
ληξιπρόθεσμες οφειλές (σύμφωνα με τον Ν. 3758/2009, όπως ισχύει) γνωστοποιώντας στα πρόσωπα αυτά όσα προσωπικά στοιχεία
μου απαιτούνται για το σκοπό αυτό, πάντοτε στο πλαίσιο και υπό τις προϋποθέσεις που θέτει η σχετική νομοθεσία.
Ενημερώθηκα ότι σχετικά με την προστασία των προσωπικών μου δεδομένων, μπορώ να ανατρέξω στην Ενημέρωση Προστασίας
Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα της PostCredit η οποία
είναι διαθέσιμη στον διαδικτυακό ιστότοπο της PostCredit
(https://www.post-credit.gr).

Υπογραφή Αιτούντος: _________________________

________________________________________
(τόπος / ημερομηνία)

HELLENIC POSTCREDIT Α.Ε.Π.Π.
40,2 χλμ. Αττικής Οδού,
ΣΕΑ 1 Μεσογείων, 190 02 Παιανία
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 755901000
Τ: 212 212 3000, F: 212 212 3001
www.post-credit.gr
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