
Κατάστημα/ Branch:

A.

B.

Γ.

Ημερομηνία

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ 

ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΕΣ

APPLICATION FOR CORRESPONDENCE BY EMAIL FOR INDIVIDUAL

Προς/ To: The Cyprus Development Bank Public Company Ltd 

Από/From: CIF: Όνομα Λογαριασμού/Account name:

 

Αρ. Ταυτότητας/ ID Number:

Αρ.Διαβατηρίου/ Pass.Number:

Επιθυμώ να συνδεθούν όλοι οι λογαριασμοί μου / I wish to connect all my accounts

ΑΙΤΗΣΗ/ APPLICATION ΑΛΛΑΓΗ/ AMENDMENT ΑΚΥΡΩΣΗ/ CANCELLATION

Ηλεκτρονική Διεύθυνση/ Email Address:

Επιθυμώ να (από)συνδεθούν οι ακόλουθοι λογαριασμοί / I wish to (dis)connect the following accounts

Λογαριασμοί/ Accounts Προσθήκη/ Addition Αφαίρεση/ Removal

Επιθυμώ να αντικαταστήσω την ηλεκτρονική διεύθυνση για το πάνω CIF με την ακόλουθη:/ I  wish to replace the email address 

under the CIF above with the following:

Νέα Ηλεκτρονική Διεύθυνση/ 

New Email Address

Αντιλαμβάνομαι ότι μέχρι να επιβεβαιώσω τη νέα ηλεκτρονική διεύθυνση, ακολουθώντας τις οδηγίες σε σχετικό μήνυμα, οι καταστάσεις λογαριασμών

δεν θα αποστέλλονται ούτε στην υφιστάμενη διεύθυνση ούτε ταχυδρομικώς/ I acknowledge that until I verify the new email address, following the

instructions in a relevant email, the statements will not be sent neither to the old address nor by post.

Υποβάλλω την παρούσα αίτηση για αλληλογραφία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και δηλώνω ότι συγκατατίθεμαι ελεύθερα, ρητά, ειδικά και με

πλήρη επίγνωση στη νόμιμη επεξεργασία των προσωπικών μου δεδομένων (περιλαμβανομένων και των ευαίσθητων δεδομένων) από την Τράπεζα

σύμφωνα με τις πρόνοιες των περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμων του 2001 και 2003. Δηλώνω

επίσης ότι έχω ενημερωθεί δεόντως από την Τράπεζα αναφορικά με τις υποχρεώσεις της για την επεξεργασία των προσωπικών μου δεδομένων και

επαναλαμβάνω για σκοπούς της παρούσας αίτησης ότι η γραπτή μου συγκατάθεση για την εν λόγω επεξεργασία έχει ήδη δοθεί ξεχωριστά από εμένα,

σύμφωνα με την εν λόγω νομοθεσία. / I submit this application for correspondence by email and I declare that I hereby freely, expressly, specifically

and with full knowledge consent to the lawful processing of my personal data (including sensitive data) by the Cyprus Development Bank, in

accordance with the Processing of Personal Data Protection of Natural Persons Laws of 2001 and 2003. I declare that I have been properly briefed by

the Bank as to its obligations for the processing of my personal data and I repeat for the purposes of this application the written consent for such

processing has been separately given by myself already, in accordance with the said law.

Δήλωση / Declaration

Υπογραφή Κατόχου Λογαριασμού Ημερομηνία/Date

Account Holder Signature

Όνομα/Υπογραφή Ημερομηνία Όνομα/Υπογραφή

Η Τράπεζα δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημιά και/ή απώλεια δυνατόν να υποστεί ο Κάτοχος του Λογαριασμού από δυσλειτουργία στο διαδίκτυο

και/ή σε ηλεκτρονικό σύστημα και/ή σε λογισμικό που επιχειρείται και/ή γίνεται πρόσβαση για αίτηση ή λήψη κατάστασης λογαριασμού με ηλεκτρονικό

ταχυδρομείο/ The Bank is not liable for any damage and/or loss that the Account Holder may incur from malfunction of the internet and/or electronic

system(s) and/or software(s) whereon access is attempted and/or gained to apply for or receive statements by email.

Για Εσωτερική Χρήση Μόνο/ For Internal Use Only

Καταχώρηση Από: Εγκρίθηκε Από:

SE108-02-0003ED     12/02/2018 Page 1 of 1


