
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ	  ΜΕ	  ΚΕΦΑΛΑΙΑ	  
Επωνυμία	  Εταιρίας	  (*)	  

Ονομα	  (*)	  

Επώνυμο	  (*)	  

Διεύθυνση	  /	  Αριθμός	  (*)	  

Τ.Κ.	  (*)	  

Πόλη	  (*)	  

Νομός	  (*)	  

Τηλέφωνο	  (*)	  

Ηλεκτρονικό	  ταχυδρομείο	  (*)	  

Αριθμός	  Ταυτότητας	  (*)	  

Α.Φ.Μ.	  (*)	  

Αριθμός	  απόδειξης/τιμολογίου	  
αγοράς(*)	  

Κωδικός	  iBAN	  (*)	  

Επωνυμία	  εμπόρου	  από	  τον	  
οποίο	  αγοράστηκε	  το	  προιόν	  
Leitz	  Icon	  (*)	  

Λόγος	  για	  τον	  οποίο	  το	  προιόν	  
δεν	  ανταποκρίνεται	  στις	  ανάγκες	  
μου	  σε	  τουλάχιστον	  50	  λέξεις(*)	  

Υπογραφή________________(*)	   Δηλώνω	  ότι	  το	  προιόν	  είναι	  σε	  άριστη	  λειτουργική	  κατάσταση	  χωρίς	  γρατζουνιές,	  ρωγμές	  και	  σπασίματα.	  

Υπογραφή________________(*)	   Δηλώνω	  ότι	  τα	  περιεχόμενα	  του	  κουτιού	  του	  προιόντος	  αντιστιχούν	  στα	  αρχικά	  περιεχόμενα	  (εκτός	  πιθανώς	  της	  
φύσιγγας	  ετικετών).	  

Υπογραφή________________(*)	   Δηλώνω	  ότι	  η	  συσκευασία	  του	  προιόντος	  είναι	  σε	  άριστη	  κατάσταση.	  

1)Συμπληρώστε	  όλα	  τα	  πεδία	  που	  σημειώνονται	  με	  αστερίσκο	  στον	  πίνακα	  και	  	  στείλετε	  τη	  σκαναρισμένη	  σελίδα/	  αίτηση,	  μαζί	  με	  το	  σκαναρισμένο	  	  δελτίο	  ταυτότητας,	  και	  το	  
σκαναρισμένο	  τιμολόγιο/απόδειξη	  	  αγοράς	  στην	  ακόλουθη	  διεύθυνση	  ηλεκτρονικού	  ταχυδρομείου:	  fsakelari@esselte.com	  
2)Περιμένετε	  για	  την	  άδεια	  για	  να	  στείλετε	  το	  προϊόν	  στην	  Esselte	  Ελλάς,	  η	  οποία	  άδεια	  θα	  σταλεί	  	  στη	  διεύθυνση	  ηλεκτρονικού	  ταχυδρομείου	  που	  παρέχεται	  από	  τον	  Αγοραστή.	  
3)Το	  αργότερο	  σε	  πέντε	  (5)	  ημέρες	  από	  την	  παραλαβή	  της	  ανωτέρω	  άδειας,	  να	  στείλετε	  σε	  ένα	  προστατευτικό	  κουτί	  :	  
Την	  	  αρχική	  συσκευασία	  του	  Leitz	  Icon	  με	  το	  προιόν,	  μαζί	  με	  όλα	  τα	  αξεσουάρ	  
Ενα	  αντίγραφο	  της	  αίτησης	  	  που	  αποστείλατει	  με	  ηλεκτρονικό	  ταχυδρομείο	  στην	  Esselte	  Ελλάς	  στη	  διεύθυνση	  :	  
Esselte	  Ελλάς	  
Βουτσινά	  72	  
Χολαργός	  15561	  
Ενέργεια:	  "Leitz	  Icon	  -‐	  Εγγυημένη	  Ικανοποίηση"	  

Τα	  δεδομένα	  μπορούν	  επίσης	  να	  γνωστοποιούνται	  και	  σε	  άλλες	  εταιρείες	  που	  ανήκουν	  στον	  όμιλο	  Esselte	  ,	  αλλά	  δεν	  θα	  αποκαλυφθούν.	  

	   	  □	  	  Δεν	  συμφωνώ	   	   	  □	  	  Συμφωνώ	  	  	  

Ημερομηνία	  …………………………………………………….	   	   	   	  Υπογραφή	  ……………………………………………………..	  	  

Leitz	  Icon	  –	  Προωθητική	  Ενέργεια	  Εγγυημένη	  Ικανοποίηση	  

1.	  	  	  	  	  Να	  συλλέγει	  τα	  προσωπικά	  δεδομένα	  κατά	  τρόπο	  θεμιτό	  και	  νόμιμο.	  	  
2.	  	  	  	  	  Να	  επεξεργάζεται	  τα	  απαραίτητα	  μόνο	  προσωπικά	  δεδομένα	  για	  το/τους	  σκοπό/ούς	  που	  έχει	  γνωστοποιήσει.	  
3.	  	  	  	  	  Να	  φροντίζει	  τα	  δεδομένα	  να	  είναι	  ακριβή	  και	  ενημερωμένα.	  	  
4.	  	  	  	  	  Να	  διατηρεί	  τα	  δεδομένα	  μόνο	  για	  τη	  χρονική	  διάρκεια	  που	  απαιτείται	  για	  την	  πραγματοποίηση	  των	  σκοπών	  της	  συλλογής	  τους	  και	  της	  επεξεργασίας	  τους.	  
5.	   	   	   	   	  Να	   επιλέγει	   για	   τη	  διεξαγωγή	   της	   επεξεργασίας	  πρόσωπα	  με	  αντίστοιχα	   επαγγελματικά	  προσόντα	  που	  παρέχουν	   επαρκείς	   εγγυήσεις	  από	  πλευράς	   τεχνικών	   γνώσεων	  και	  προσωπικής	  ακεραιότητας	   για	   την	   τήρηση	   του	  

απορρήτου.	  	  
6.	   	   	   	   	  Να	  λαμβάνει	  τα	  κατάλληλα	  οργανωτικά	  και	  τεχνικά	  μέτρα	  για	  την	  ασφάλεια	  των	  δεδομένων	  και	  την	  προστασία	  τους	  από	  τυχαία	  ή	  αθέμιτη	  καταστροφή,	  τυχαία	  απώλεια,	  αλλοίωση,	  απαγορευμένη	  διάδοση	  ή	  πρόσβαση	  και	  

κάθε	  άλλη	  μορφή	  αθέμιτης	  επεξεργασίας.	  	  
7.	  	  	  	  	  Αν	  η	  επεξεργασία	  διεξάγεται	  για	  λογαριασμό	  του	  υπεύθυνου	  από	  πρόσωπο	  μη	  εξαρτώμενο	  από	  αυτόν,	  να	  πραγματοποιεί	  τη	  σχετική	  ανάθεση	  εγγράφως.	  	  
8.	  	  	  	  	  	  Να	  σέβεται	  τα	  δικαιώματα	  ενημέρωσης,	  πρόσβασης	  και	  αντίρρησης	  των	  υποκειμένων.	  
9.	  	  	  	  	  	  Να	  είναι	  συνεπής	  στις	  υποχρεώσεις	  του	  απέναντι	  στην	  Αρχή	  (γνωστοποίηση,	  λήψη	  άδειας).	  
10.	  	  Να	  ενημερώνεται	  για	  τις	  Αποφάσεις,	  Οδηγίες,	  Συστάσεις	  της	  Αρχής	  που	  τον	  αφορούν.	  

Πληροφορίες για την επεξεργασία των δεδοµένων: Ο υπεύθυνος επεξεργασίας οφείλει να τηρεί τις 
διατάξεις του Ν. 2472/1997 (και 3471/2006 για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες) και ειδικότερα: 


