ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ MEΛΟΥΣ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία Επιχείρησης
Έδρα
Αριθμός Μητρώου Κοιν.
Ασφαλίσεων
Αριθμός Εγγραφής
Εταιρίας
Αριθμός Εργοδοτουμένων
(Σημειώστε με )

1-10

11-25

26-50

Έτος Ίδρυσης
Πλήρης Ταχυδρομική
Διεύθυνση
Τηλέφωνο /
Τηλεομοιότυπο
Ηλεκτρονική Διεύθυνση
Ιστοσελίδα
Ταχυδρομικό Κώδικα
Ταχυδρομικής Θυρίδας

Τηλ:

Φαξ:

Email:

Web:

Ταχ. Κωδ.:

Τ.Θ:

Εκπρόσωπος εταιρείας και στοιχεία Επικοινωνίας
Ονοματεπώνυμο
Ταχυδρομική Διεύθυνση
Τηλέφωνο / Φαξ
Ηλεκτρονική Διεύθυνση

Τηλ:

Φαξ:

50-100

101+

Σύντομη περιγραφή επιχείρησης & Κύριες Δραστηριότητες
Τομείς Δραστηριότητας

Ανθρώπινο Δυναμικό
επιχείρησης
Κατηγορία Διατίμησης που ανήκει η Επιχείρηση
Διατίμηση
Εμπορικής χρήσης
Χαμηλής Τάσης
Βιομηχανικής
χρήσης Χαμηλής
Τάσης
Γενική διατίμηση
Χαμηλής Τάσης
Διατίμηση Μέσης
Τάσης
Διατίμηση Υψηλής
Τάσης

Προηγούμενος Κωδικός

Νέος
Κωδικός

15+16+17

10

25+26+27

20

28+60+61+62+70+71+72

30 (STOD)

63+64+66+73+74+75+76+78

40 (STOD)

83+84

50 (STOD)

Επιλογή
(Σημειώστε
με )

Δήλωση
H Επιχείρηση μου συμφωνεί όπως δεσμεύεται από τους κανονισμούς του
Καταστατικού του Συνδέσμου όπως ισχύουν σήμερα ή όπως δυνατό να
τροποποιούνται από καιρό σε καιρό και με την Έγκριση Γενικών Συνελεύσεων.
Στα πλαίσια της εγγραφής της επιχείρησης μου ως Μέλος του Συνδέσμου Μεγάλων
Καταναλωτών Ηλεκτρικής Ενέργειας, εξουσιοδοτώ τους λειτουργούς της
Ομοσπονδίας Εργοδοτών και Βιομηχάνων (OEB), όπως επεξεργάζονται τα πιο πάνω
δηλωθέντα προσωπικά στοιχεία μου με έναν ή περισσότερους από τους πιο κάτω
τρόπους:
•

Επικοινωνία και ενημέρωση για θέματα που αφορούν τη γενική λειτουργία
και τις δράσεις του Συνδέσμου

•

Προσκλήσεις για συμμετοχή σε εκδηλώσεις, συνεδρίες και Γενικές
Συνελεύσεις που διοργανώνονται από το Σύνδεσμο

•

Επικοινωνία και ενημέρωση για εκδηλώσεις που διοργανώνονται από την
Υπηρεσία Ενέργειας και Περιβάλλοντος της ΟΕΒ και γενικότερα για
ενεργειακά θέματα και εξελίξεις ή της ΟΕΒ γενικότερα.

Τα στοιχεία διατηρούνται από την ημέρα λήψης του παρόντος εγγράφου μέχρι:
•

Η επιχείρηση ενημερώσει την ΟΕΒ ότι δεν επιθυμεί να είναι μέλος του
Συνδέσμου.

•

Οριστεί άλλο άτομο επικοινωνίας εκ μέρους της επιχείρησης.

•

Σε περίπτωση οριστικής αποβολής από τον Σύνδεσμο για λόγους παράβασης
των Κανονισμών του Συνδέσμου, όπως αυτά ορίζονται στο Καταστατικό και
στον Κώδικα Δεοντολογίας

Τα προσωπικά σας στοιχεία αποθηκεύονται στο ηλεκτρονικό αρχείο του
Συνδέσμου, το οποίο διατηρείται από την ΟΕΒ.
Μπορείτε να ενημερωθείτε για τα προσωπικά σας στοιχεία που διατηρεί η ΟΕΒ για
σκοπούς του Συνδέσμου, να τα επικαιροποιήσετε ή ακόμα και να ζητήσετε να
διαγραφούν,
αποστέλλοντας
σχετικό
ηλεκτρονικό
μήνυμα
στο
pkastanias@oeb.org.cy
Εάν αποδέχεστε τους πιο πάνω όρους, παρακαλούμε όπως συμπληρώσετε τα
στοιχεία που ζητούνται στο παρόν έντυπο αίτησης και αποστείλετε το στο
pkastanias@oeb.org.cy. Η αίτηση θα εγκριθεί από το Δ.Σ του Συνδέσμου
Μεγάλων Καταναλωτών Ηλεκτρικής Ενέργειας στην επόμενη συνεδρίαση και θα
σας σταλεί επιστολή έγκρισης.
Η ετήσια συνδρομή στον Σύνδεσμο ανέρχεται στα 100 ευρώ.
Υπογραφή:……………………………………………........................................................
Ονοματεπώνυμο υπογράφοντος:…………………….………………………………………………
Ιδιότητα υπογράφοντος:…………………..…………………………………………………………...
Ημερομηνία:………………………………………………………………………………………...………

Σφραγίδα επιχείρησης:
PK170620EPI

