
 

 

Έντυπο Εγγραφής /Ανανέωσης Μέλους 

Ονοματεπώνυμο: …………………………………………………………………………………………………….……………………………….…………………… 

Αρ. Ταυτότητας: ……………………………    Επάγγελμα: ……………………………………………………….………………………….……………………. 

Διεύθυνση Αλληλογραφίας:  ……………………………………………………………………………………..…………………………….……………………. 

Τηλέφωνο Οικίας ή Κινητό: ……………..……………………    Φαξ: …..………….…………………  Email: ……..…….…….….……………………. 

Μέθοδος Πληρωμής (Να επιλεγεί μόνο ένας από τους παρακάτω τρόπους πληρωμής) 

1. Αποστέλλω επιταγή με αρ. ……………………………..……………… επ’ ονόματι του ΚΣΚ για το ποσό των € .…….…………….. 

2. Έχω εμβάσει το ποσό των € …………… στο τραπεζικό λογαριασμό με αρ …………………………..…..…… του Κυπριακού 

Συνδέσμου καταναλωτών* (Παρακαλώ όπως μας αποστείλετε αντίγραφο της κατάθεσης) 

3. Έδωσα τραπεζική εντολή (εξουσιοδότηση για χρέωση λογαριασμού) στην Τράπεζα* …………………….…….……………. 

4. Τοις μετρητοίς προς αντιπρόσωπο του ΚΣΚ    € …………… 

Συνδρομή για ένα χρόνο:  €15,00    Συνδρομή για δύο χρόνια: €25,00    Συνδρομή για τρία χρόνια: €35,00 

Έχω ενημερωθεί σχετικά με τη δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων όπως είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα 
του Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών (ΚΣΚ) και συγκατατίθεμαι στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα που δηλώνω με την παρούσα αίτηση από τον ΚΣΚ για σκοπούς εγγραφής ή και ανανέωσης της συνδρομής 
μου, σύμφωνα με τις πρόνοιες του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679). 
Έχω επίσης ενημερωθεί ότι σε περίπτωση που επιθυμώ να λάβω περαιτέρω πληροφόρηση σχετικά με τα δεδομένα τα 
οποία διατηρεί ο ΚΣΚ ή εάν επιθυμώ να εξασκήσω το δικαίωμα διόρθωσης, και/ή διαγραφής των δεδομένων μου 
και/ή το δικαίωμα στον περιορισμό της επεξεργασίας, και/ή αντίρρησης στην επεξεργασία των δεδομένων μου και/ή 
να ανακαλέσω τη συγκατάθεση μου οποτεδήποτε, μπορώ να αποταθώ γραπτώς στη διεύθυνση ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου info@katanalotis.org.cy, ή ταχυδρομικώς ή δια χειρός στο Γραφείο του ΚΣΚ (Λεωφόρος Ακροπόλεως 8, 
Γραφείο 302, 2006, Στρόβολος). Έχω διαβάσει και ενημερωθεί για το πιο πάνω περιεχόμενο και δίδω ελεύθερα και με 
πλήρη επίγνωση τη ρητή συγκατάθεση μου για επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μου σύμφωνα 
με τις πρόνοιες του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων για το σκοπό που περιγράφεται ανωτέρω.  
 

Επιθυμώ όπως μου αποσταλεί Πιστοποιητικό Εγγραφής/ Ανανέωσης     ΝΑΙ      ΟΧΙ  

Αποδέχομαι να λαμβάνω ενημερωτικά δελτία που σχετίζονται με τις δραστηριότητες του ΚΣΚ ΝΑΙ      ΟΧΙ  

 

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

*Αριθμοί Τραπεζικών Λογαριασμών του Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών: 

Τράπεζα Κύπρου:  0111-01-027378   

 Ελληνική Τράπεζα:  122-01-022422-01   

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Για Εσωτερική Χρήση Μόνο 

Αριθμός Απόδειξης: ……………………………………..………… Αριθμός Μητρώου: ……………………………………..………… 

  

  


