ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ
ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ
(ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 2004 ΚΙ ΕΠΕΙΤΑ)

Προς : Τμήμα Εγκρίσεων Τύπου FCA Greece Μ.Α.Ε.
E-Mail : fgagreece-customercare@fcagroup.com
Παρακαλώ επιλέξατε τη βεβαίωση- έντυπο που χρειάζεστε:

ΒΕΒΑΙΩΣΗ

ΤΕΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ
(euro)
(περιλαμβανομένου ΦΠΑ)

□ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΟΥ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Στην περίπτωση μοντέλων / εκδόσεων αυτοκινήτων τα οποία δεν έχει εισαγάγει η FCA
Greece M.A.E στην Ελλάδα, βεβαιώνεται ότι η FCA Greece M.A.E. δεν εισήγαγε το
συγκεκριμένο μοντέλο/έκδοση αυτοκινήτου στην Ελλάδα.

24,8

□ ΚΑΡΤΑ ΕΞΟΠΛΙΣΟΥ (Συνολικός εξοπλισμός οχήματος DATA CARD)
*Αν χρειασθείτε και τις δύο βεβαιώσεις η δεύτερη δεν χρεώνεται επιπλέον.

□ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΜΟΡΦΩΣΗΣ
Για επιβατικά οχήματα Μ1,Μ2 κατασκευής 2006 και έπειτα.
Για φορτηγά οχήματα N1,N2 κατασκευής 2010 και έπειτα.

□ ΑΝΤΙΡΥΠΑΝΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Βεβαίωση ρύπων )
□ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΟΥ
□ ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ - 1ης ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΕΕ
□ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΦΟΡΤΗΓΟ (Ν1)

150
150
100
50
50

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:
1. Συμπλήρωση του παρόντος εντύπου
2.

Επίσημο έγγραφο ταυτοποίησης οχήματος (π.χ. άδεια κυκλοφορίας, πιστοποιητικό εκτελωνισμού κλπ.).

3.

Αποδεικτικό πληρωμής τραπέζης. Η χρέωση ανά βεβαίωση αναφέρεται στην Στήλη 2 (ΤΕΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ περιλαμβανομένου ΦΠΑ)

του παραπάνω πίνακα.

4.

Αριθμός Λογαριασμού FCA GREECE: ALPHA ΒΑΝΚ

- ΙΒΑΝ : GR5801401160116002002004650

Δικαιούχος: FCA GREECE Μ.Α.Ε.

Αιτιολογία στο καταθετήριο : ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ (πχ. ΖFA…)

Στοιχεία Ιδιοκτήτη Οχήματος (Φυσικού Προσώπου)
ΟΝΟΜΑ & ΕΠΩΝΥΜΟ:
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ :
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ :
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:
Τ.Κ.:
ΤΗΛΕΦΩΝΟ:
Α.Φ.Μ:
ΔΟΥ:
Η συμπλήρωση όλων των στοιχείων είναι αναγκαία

Στοιχεία Ιδιοκτήτη Οχήματος (Νομικού Προσώπου)
ΕΠΩΝΥΜΙΑ:
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ :
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :
ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΩΠΟΣ:
Τ.Κ.:
ΤΗΛΕΦΩΝΟ:
Α.Φ.Μ:
ΔΟΥ:
Η συμπλήρωση όλων των στοιχείων είναι αναγκαία
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Στοιχεία Εκτελωνιστή Οχήματος
ΕΠΩΝΥΜΙΑ:
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :
ΠΡΟΣΩΠΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ :
Τ.Κ.:
ΤΗΛΕΦΩΝΟ:
Α.Φ.Μ:
ΔΟΥ:

Η συμπλήρωση όλων των στοιχείων είναι αναγκαία

Στοιχεία πελάτη
ΕΠΩΝΥΜΙΑ (Αφορά Εταιρείες):
ΟΝΟΠΑΤΕΠΩΝΥΜΟ (Αφορά Φυσικά Πρόσωπα):
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ :
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :
ΠΕΡΙΟΧΗ.:
ΤΚ.:
ΤΗΛΕΦΩΝΟ:
Α.Φ.Μ.:
ΔΟΥ:
Παρακαλούμε επιλέξτε το είδος του Παραστατικού που επιθυμείτε να εκδοθεί ανάλογα με την επαγγελματική σας δραστηριότητα:

□ Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών (Ιδιώτες) ή □ Τιμολόγιο (Ελευθέρια Επαγγέλματα / Επιτηδευματίες)
Η συμπλήρωση όλων των στοιχείων είναι αναγκαία
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Αποστολή δικαιολογητικών 1. – 3. στο E-mail που αναγράφεται στο επάνω μέρος του παρόντος εντύπου.
Με την έκδοση της βεβαίωσης, εκδίδεται τιμολόγιο ή απόδειξη παροχής υπηρεσιών από την FCA GREECE Μ.Α.Ε..
Οι βεβαιώσεις και τα τιμολόγια θα αποστέλλονται από την FCA Greece με e-mail.
Σημείωση: Τηρείται σειρά προτεραιότητας, γι αυτό και η διαδικασία για την έκδοση και αποστολή /παραλαβή της
βεβαίωσης μπορεί να διαρκέσει έως και (10) ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ.
Σημείωση: Δεν υπάρχει δυνατότητα υπαναχώρησης από :
 την στιγμή της λήψης της βεβαίωσης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
 την ημέρα αποστολής του πρωτοτύπου μέσω courier (ισχύει μόνο για το πιστοποιητικό συμμόρφωσης )
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
Τα προσωπικά δεδομένα που παρέχετε (στο εξής τα “Δεδομένα”) θα τυγχάνουν επεξεργασίας για τους ακόλουθους σκοπούς:
a.
b.
c.
d.

e.

για την παροχή της υπηρεσίας που έχετε επιλέξει,
για να μπορεί η FCA Italy S.p.A. (στο εξής η “FCA”) να διενεργεί έρευνες ικανοποίησης πελατών αναφορικά με την ποιότητα
των υπηρεσιών που παρέχονται σύμφωνα με το έννομο συμφέρον της FCA,
υπό τον όρο της συναίνεσης του πελάτη, για την αποστολή εμπορικών επικοινωνιών, καθώς και την αποστολή διαφημίσεων
για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της FCA, ή την διενέργεια ερευνών αγοράς (στο εξής “Μάρκετινγκ”),
υπό τον όρο της συναίνεσης του πελάτη, για να μπορεί η FCA να αναλύει την καταναλωτική συμπεριφορά, συνήθειες και
τάσεις του πελάτη για την βελτίωση των προϊόντων και υπηρεσιών που παρέχει η FCA, καθώς και την ικανοποίηση των
προσδοκιών του πελάτη (στο εξής “Profiling”),
υπό τον όρο της συναίνεσης του πελάτη, για την επικοινωνία των Δεδομένων στις θυγατρικές και συνδεδεμένες εταιρείες με
την FCA, καθώς και τις συνεργαζόμενες με αυτήν εταιρείες στους τομείς της αυτοκινητοβιομηχανίας, των οικονομικών, της
ασφάλισης και των τηλεπικοινωνιών, που θα τα επεξεργάζονται για την αποστολή εμπορικών επικοινωνιών, καθώς και
διαφημίσεων για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες των εν λόγω εταιρειών, ή την διενέργεια ερευνών αγοράς (στο εξής
“Μάρκετινγκ Τρίτων”).

Τα Δεδομένα μπορεί να τύχουν επεξεργασίας σε έντυπη μορφή, με αυτοματοποιημένα ή ηλεκτρονικά μέσα, συμπεριλαμβανομένου του
ταχυδρομείου ή του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, του τηλεφώνου (π.χ. αυτοματοποιημένες τηλεφωνικές κλήσεις, SMS, MMS), του φαξ και
κάθε άλλου μέσου (π.χ. διαδικτυακοί ιστότοποι, εφαρμογές κινητής τηλεφωνίας).
ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΜΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Η παροχή των Δεδομένων για τους σκοπούς υπό (α) ανωτέρω είναι υποχρεωτική για την παροχή της υπηρεσίας που επιθυμείτε. Για
οποιαδήποτε από τις χρήσεις που αναφέρονται ανωτέρω δεν είναι ποτέ υποχρεωτική. Αν δεν παρέχετε τα Δεδομένα για τους υπόλοιπους
σκοπούς δεν επηρεάζεται η παροχή της υπηρεσίας που έχετε επιλέξει.
ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Τα Δεδομένα μπορεί να τύχουν επεξεργασίας από τρίτους που ενεργούν για λογαριασμό των υπεύθυνων επεξεργασίας σύμφωνα με
συμβατικές υποχρεώσεις σε κράτη μέλη της ΕΕ ή σε κράτη εκτός της ΕΕ. Τα Δεδομένα μπορεί να επικοινωνηθούν σε τρίτους προς
συμμόρφωση με έννομες υποχρεώσεις, εκτέλεση εντολών Δημοσίων Αρχών ή άσκηση δικαιώματος των υπεύθυνων επεξεργασίας ενώπιον
των δικαστικών αρχών.
ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΚΤΟΣ ΕΟΧ
Στο πλαίσιο των συμβατικών τους σχέσεων οι υπεύθυνοι επεξεργασίας μπορούν να διαβιβάζουν τα Δεδομένα σε κράτη εκτός του Ευρωπαϊκού
Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ), συμπεριλαμβανομένης της φύλαξής τους σε βάσεις δεδομένων που διαχειρίζονται εταιρείες οι οποίες ενεργούν
για λογαριασμό των υπεύθυνων επεξεργασίας. Η διαχείριση των βάσεων δεδομένων και η επεξεργασία των Δεδομένων περιορίζονται στους
σκοπούς της επεξεργασίας και διενεργούνται σύμφωνα με το εφαρμοστέο δίκαιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Σε
περίπτωση διαβίβασης των Δεδομένων εκτός του ΕΟΧ οι υπεύθυνοι επεξεργασίας θα λάβουν κάθε κατάλληλο συμβατικό μέτρο για να
εγγυηθούν επαρκή προστασία των Δεδομένων συμπεριλαμβανομένων – μεταξύ άλλων – συμβάσεων με βάση τις τυποποιημένες συμβατικές
ρήτρες που έχει υιοθετήσει η Επιτροπή της ΕΕ για την διαβίβαση των προσωπικών δεδομένων εκτός του ΕΟΧ.
ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
Υπεύθυνος επεξεργασίας για τους σκοπούς που ορίζονται στα σημεία a), b), c), d), e) είναι η FCA Italy S.p.A. με έδρα στην Ιταλία, Τορίνο,
Corso Agnelli, 200. Μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Ομάδα του Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων της FCA στην διεύθυνση
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου dpo@fcagroup.com.
ΤΗΡΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
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Τα Δεδομένα που τυγχάνουν επεξεργασίας για τους σκοπούς που ορίζονται στα σημεία a) και b) θα τηρούνται για το διάστημα που είναι
αυστηρά αναγκαίο για την εκπλήρωση των εν λόγω σκοπών. Ωστόσο, τα Δεδομένα μπορεί να αποθηκευθούν για μεγαλύτερο διάστημα σε
περίπτωση ενδεχόμενων ή/και πραγματικών απαιτήσεων και επακόλουθων υποχρεώσεων που σχετίζονται με τους σκοπούς που ορίζονται στα
σημεία a) και b).
Τα Δεδομένα που τυγχάνουν επεξεργασίας για τους σκοπούς Μάρκετινγκ και Profiling θα τηρούνται από τους υπεύθυνους επεξεργασίας από
την στιγμή που ο πελάτης παρέχει την συναίνεσή του μέχρι την στιγμή που ο πελάτης ανακαλεί την συναίνεση. Μόλις ανακληθεί η
συναίνεση, τα Δεδομένα δεν θα χρησιμοποιούνται πλέον για τους σκοπούς Μάρκετινγκ και Profiling, αν και οι υπεύθυνοι επεξεργασίας
μπορεί να εξακολουθούν να τα τηρούν για την διαχείριση ενδεχόμενων απαιτήσεων ή/και αγωγών. Η τήρηση των Δεδομένων για τους
σκοπούς Μάρκετινγκ και Profiling είναι σύμφωνη με το τοπικό δίκαιο και τις αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.
ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Ο πελάτης έχει τα ακόλουθα δικαιώματα:
I.
το δικαίωμα πρόσβασης σημαίνει το δικαίωμα να λάβει από τους υπεύθυνους επεξεργασίας ενημέρωση για το αν τα Δεδομένα του
πελάτη τυγχάνουν επεξεργασίας και, ανάλογα την περίπτωση, να έχει πρόσβαση σε αυτά,
II.
το δικαίωμα διόρθωσης και το δικαίωμα διαγραφής σημαίνει το δικαίωμα να λάβει διόρθωση ανακριβών ή/και ελλειπών Δεδομένων,
καθώς και την διαγραφή των Δεδομένων, εφόσον το αίτημα είναι νόμιμο,
III.
το δικαίωμα περιορισμού των μέσων επεξεργασίας σημαίνει το δικαίωμα να ζητήσει την αναστολή της επεξεργασίας, εφόσον το
αίτημα είναι νόμιμο,
IV.
το δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων σημαίνει το δικαίωμα να λάβει τα Δεδομένα σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και
αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, καθώς και το δικαίωμα να διαβιβάσει τα Δεδομένα σε άλλους υπεύθυνους επεξεργασίας,
V.
το δικαίωμα εναντίωσης σημαίνει το δικαίωμα να αντιταχθεί στην επεξεργασία των Δεδομένων, εφόσον το αίτημα είναι νόμιμο,
συμπεριλαμβανομένου όταν τα Δεδομένα τυγχάνουν επεξεργασίας για σκοπούς μάρκετινγκ ή profiling, ανάλογα την περίπτωση,
VI.
το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας σε εποπτική αρχή σε περίπτωση πάρανομης επεξεργασίας των Δεδομένων.
Για την άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων ο πελάτης μπορεί να γράψει στην FCA Italy S.p.A. Corso Agnelli 200, Turin, Ιταλία ή στην διεύθυνση
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου privacy@fcagroup.com για τους σκοπούς που ορίζονται στα σημεία (a), b), (c), d), (e).

ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ
Ο πελάτης, αναφορικά με την ανωτέρω ενημέρωση για τα προσωπικά δεδομένα, δηλώνει ότι:
συμφωνεί

□

δεν συμφωνεί

□

στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων από την FCA Italy S.p.A. για τους σκοπούς μάρκετινγκ που ορίζονται στο σημείο (c) της ενημέρωσης για
τα προσωπικά δεδομένα, σε έντυπη μορφή, με αυτοματοποιημένα ή ηλεκτρονικά μέσα, συμπεριλαμβανομένου του ταχυδρομείου ή του ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου, του τηλεφώνου (π.χ. αυτοματοποιημένες τηλεφωνικές κλήσεις, SMS, MMS), του φαξ και κάθε άλλου μέσου (π.χ. διαδικτυακοί ιστότοποι,
εφαρμογές κινητής τηλεφωνίας).
συμφωνεί

□

δεν συμφωνεί

□

στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων από την FCA Italy S.p.A. για την ανάλυση των προτιμήσεων του πελάτη και την λήψη προσαρμοσμένων
εμπορικών επικοινωνιών, όπως ορίζονται στο σημείο (d) της ενημέρωσης για τα προσωπικά δεδομένα
συμφωνεί

□

δεν συμφωνεί

□

στην επικοινωνία των προσωπικών δεδομένων στις θυγατρικές και συνδεδεμένες εταιρείες με την FCA Italy S.p.A., καθώς και στις συνεργαζόμενες με
αυτήν εταιρείες στους τομείς της αυτοκινητοβιομηχανίας, των οικονομικών, της ασφάλισης και των τηλεπικοινωνιών, που θα τα επεξεργάζονται για τους
σκοπούς μάρκετινγκ που ορίζονται στο σημείο (e) της ενημέρωσης για τα προσωπικά δεδομένα, σε έντυπη μορφή, με αυτοματοποιημένα ή ηλεκτρονικά
μέσα, συμπεριλαμβανομένου του ταχυδρομείου ή του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, του τηλεφώνου (π.χ. αυτοματοποιημένες τηλεφωνικές κλήσεις, SMS,
MMS), του φαξ και κάθε άλλου μέσου (π.χ. διαδικτυακοί ιστότοποι, εφαρμογές κινητής τηλεφωνίας).

Ημερομηνία

Υπογραφή πελάτη
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