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ΠΡΟΣ: VODAFONE – ΠΑΝΑΦΟΝ Ανώνυμη Ελληνική Εταιρία Τηλεπικοινωνιών 
Παρακαλώ όπως μου χορηγήσετε αντίγραφο του καταλόγου του άρθρου 11 παρ. 2 του Ν. 3471/2006, το οποίο θα 
περιλαμβάνει τις τηλεφωνικές συνδέσεις (αριθμούς τηλεφωνικών κλήσεων) των συνδρομητών της Vodafone – Πάναφον 
ΑΕΕΤ, οι οποίοι έχουν δηλώσει ότι δεν επιθυμούν να δέχονται τηλεφωνικές κλήσεις με ανθρώπινη παρέμβαση για 
διαφημιστικούς σκοπούς (εφεξής ΜΗΤΡΩΟ). 

Δηλώνω ρητώς ότι τα στοιχεία (προσωπικά δεδομένα συνδρομητών της Vodafone – Πάναφον ΑΕΕΤ) που περιέχονται 
στο αντίγραφο του ΜΗΤΡΩΟΥ που θα λάβω θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για τους σκοπούς που θέτει το άρθρο 11 
του Ν. 3471/2006. 

Με την παρούσα δηλώνω επίσης ότι ενημερώθηκα για τα εξής : 

1. Το αντίγραφο του ΜΗΤΡΩΟΥ θα το λάβω στην ηλεκτρονική διεύθυνση (email) που έχει δηλωθεί ανωτέρω. Η 
Vodafone δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση τρίτου στην ανωτέρω ηλεκτρονική 
διεύθυνση.  

2. Το αντίγραφο του ΜΗΤΡΩΟΥ που θα λάβω θα περιέχει μόνο τις ενεργές τηλεφωνικές συνδέσεις κινητής και 
σταθερής των συνδρομητών της Vodafone – Πάναφον ΑΕΕΤ, οι οποίοι δήλωσαν, μέχρι και την προηγούμενη 
από την εξαγωγή του αντιγράφου του ΜΗΤΡΩΟΥ ημέρα, ότι δεν επιθυμούν να δέχονται τηλεφωνικές κλήσεις με 
ανθρώπινη παρέμβαση για διαφημιστικούς σκοπούς. 

3. Το αντίγραφο του ΜΗΤΡΩΟΥ που θα λάβω θα περιέχει αποκλειστικά την σχετική λίστα με τους αντίστοιχους 
αριθμούς τηλεφωνικών αριθμών συνδρομητών κινητής και σταθερής τηλεφωνίας της Vodafone – Πάναφον 
ΑΕΕΤ, χωρίς να εμφανίζονται ούτε τα στοιχεία των αντίστοιχων συνδρομητών, ούτε κανένα επιπλέον στοιχείο ή/ 
και προσωπικό δεδομένο αυτών. 

4. Το αντίγραφο του ΜΗΤΡΩΟΥ που θα λάβω από την Vodafone – Πάναφον ΑΕΕΤ έχει μέγιστη χρονική διάρκεια 
ισχύος 30 ημερών. Η ευθύνη αναζήτησης επικαιροποιημένου αντιγράφου του ΜΗΤΡΩΟΥ ανήκει στον αιτούντα, 
ο οποίος οφείλει να συμβουλεύεται κάθε φορά το πλέον πρόσφατο και επικαιροποιημένο ΜΗΤΡΩΟ του άρθρου 
11 παρ. 2 του Ν. 3471/2006 που τηρεί η Vodafone – Πάναφον ΑΕΕΤ. 

5. H Vodafone – Πάναφον ΑΕΕΤ δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν χρήση (από τον αιτούντα ή τρίτους) των 
στοιχείων που περιλαμβάνονται στο αντίγραφο του ΜΗΤΡΩΟΥ διαφορετική από αυτή που προβλέπεται από το 
άρθρο 11 του Ν. 3471/2006. 
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