Λεωφόρος Φραγκλίνου Ρούσβελτ 66, 3012 Λεμεσός
Τ.Θ. 50225, 3602 Λεμεσός
Τηλ. 25830000, Τέλεφαξ 25564382,
Ε-mail: contact@wbl.com.cy
66, Franklin Roosevelt Avenue, 3012 Lemesos
P.O.Box 50225, 3602 Lemesos
Tel.: 25830000, Fax: 25564382

Στοιχεία καταναλωτή
Consumer details
Μέσα στα πλαίσια ενημέρωσης των στοιχείων της βάσης
δεδομένων των καταναλωτών μας και με στόχο την
καλύτερη επικοινωνία και εξυπηρέτηση, παρακαλούμε
όπως συμπληρώσετε τον πιο κάτω πίνακα με τα στοιχεία
σας. Το έντυπο αυτό μπορεί να αποσταλεί στα Γραφεία
του Συμβουλίου με ένα από τους πιο κάτω τρόπους:

Within the framework of updating our consumer data
base and thus improving our services, we kindly ask
you to complete the form below with your personal
details and forward it to our Offices by any one of the
following methods:











ταχυδρομικώς
με φαξ στο 25562692
παράδοση στο Τμήμα Καταναλωτών του Συμβουλίου
με e-mail στη διεύθυνση contact@wbl.com.cy

Αριθμός καταναλωτή
Consumer number
Αριθμός ταυτότητας / Identity card
Αριθμός και χώρα έκδοσης διαβατηρίου /
Number and country of passport issuance
Οικίας:
Αριθμός τηλεφώνου
Home:
Telephone number
Ηλεκτρονική διεύθυνση
E-mail
Διεύθυνση αλληλογραφίας
Correspondence address

mail
fax number 25562692
by hand to the Consumers’ Department of the Board
e-mail contact@wbl.com.cy

Εργασίας:
Work:

Κινητού:
Mobile:
Φαξ
Fax

Οδός και αριθμός ή
Ταχυδρομική Θυρίδα

Street name and number, or
P.O.Box

Όνομα πολυκατοικίας και διαμέρισμα

Building name and flat number

Δήμος, Πόλη

Municipality, Town

Ταχυδρομικός Κώδικας

Postal Code

Σημείωση:
Αν η διεύθυνση αλληλογραφίας είναι
διαφορετική από αυτή που αναγράφεται
πιο πάνω, συμπληρώστε τη στήλη δίπλα
με τα σωστά στοιχεία.
Note:
If the correspondence address differs
from the address noted above, please
complete the next column with the
correct information

Παρακαλούμε σημειώστε ότι για αλλαγή του ονόματος ή/και της
κατηγορίας χρέωσης (από οικιακή σε εμποροβιομηχανική)
απαραίτητη προϋπόθεση είναι η κατάθεση της αντίστοιχης
εγγύησης πληρωμής λογαριασμού, σύμφωνα με τους ισχύοντες
Κανονισμούς του Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας.

Please note that in order to change the registered consumer
name or tariff (from domestic to industrial) you will be
required to deposit the relevant amount as a consumer
guarantee for bill payment, according to the Water Board
Regulations.

Το Συμβούλιο ενημερώνει τους καταναλωτές του ότι τηρεί
αρχείο προσωπικών δεδομένων των καταναλωτών του για
σκοπούς εφαρμογής του Νόμου και των Κανονισμών που
διέπουν τη λειτουργία του. Την ευθύνη επεξεργασίας των
δεδομένων έχει το Συμβούλιο και σύμφωνα με το Νόμο Περί
Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων τα στοιχεία σας
παραμένουν εμπιστευτικά και χρησιμοποιούνται μόνο για
σκοπούς των εργασιών του Συμβουλίου.

The Water Board maintains a data base with personal details
of all its consumers in accordance with the relevant Laws
and Regulations. All personal details are confidential and
are only used by the Water Board for the sole purpose of
carrying out its daily activities within the framework of the
Personal Data Protection Law.

Παρακαλώ δέστε όπισθεν

Please turn over

Είδος υποστατικού (σημειώστε  στο κατάλληλο τετραγωνάκι)
Type of premises (tick  the appropriate box)





















οικία
house

διαμέρισμα
flat

γραφεία
offices

κατάστημα
shop

ξενοδοχείο
hotel

τουριστική
επιχείρηση
tourist
enterprise

εστιατόριο
restaurant

εργοστάσιο
factory

δημόσιο
κτίριο
public

βιομηχανία
industry

building





















νοσοκομείο
hospital

ιατρείο
surgery

γηροκομείο
nursing
home

αρτοποιείο
bakery

φυτώριο
nursery
garden

πλυντήριο
αυτοκινήτων
car wash

χώρος
πρασίνου
public
garden

εκκλησία
church

σχολείο
school

γκαράζ
garage

Για οποιοδήποτε άλλο είδος υποστατικού ή για
διευκρινίσεις, παρακαλούμε δώστε λεπτομέρειες πιο
κάτω:

For any other type of premises or for clarification,
please give details below:

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
Η πιο κάτω δήλωση αφορά όλες τις υπηρεσίες που μου
παρέχονται ή θα μου παραχωρηθούν στο μέλλον από το
Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας.
Δηλώνω ότι έλαβα γνώση ότι το Συμβούλιο τηρεί αρχείο
προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με τη νομοθεσία για την
Προστασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Νόμος
138/2001).

Protection of personal data
The declaration here below relates to all services that are
provided or will be provided to me in the future by the Water
Board.
I hereby declare that I was informed that the Board maintains
a personal details database in accordance with the legislation
regarding data protection of personal nature (Law 138/2001).

Δηλώνω ότι συγκατατίθεμαι στην αποστολή των
πιο κάτω πληροφοριών μέσω ταχυδρομείου, email ή sms:
()
i.
ii.

iii.
iv.
v.
vi.



Ειδοποίηση μου για ξαφνική ψηλή ένδειξη της
καταγραφής του υδρομετρητή
Αποστολή των στοιχείων λογαριασμών μου για
αυτόματη εξόφληση τους μέσω τράπεζας, εάν και
εφόσον δώσω σχετική εντολή σε τράπεζα
Αποστολή σχετικού ενημερωτικού / διαφημιστικού
υλικού από το Συμβούλιο
Ειδοποίηση μου για αποκοπή υδροδότησης στην
περιοχή μου
Ενημέρωση μου για θέματα σχετικά με την παροχή
νερού στο υποστατικό μου.
Ενημέρωση μου για το υπόλοιπο του λογαριασμού
μου και προειδοποίηση για αποκοπή της παροχής
νερού.

I hereby consent to be informed of the
following by post, e-mail or sms:
()
i.

Informed of unexpectedly high water consumption

ii.

Submission of my consumer account details for
automatic settlement through a bank, provided Ι
give instructions to a Bank for such an order.
Receive relevant information or advertising
material from the Water Board
Informed of a temporary disruption in the water
supply in my area
Informed of any relevant matter regarding the
water supply to my premises.
Informed of the balance of my account and
notification regarding the disconnection of my
water supply.

iii.
iv.
v.
vi.

Όνομα: ……………………………………………………..………………………………………………………………….. Υπογραφή: …………………………………………………………..
Name
Signature
Ημερομηνία: …………………………………………………………………………………………………………….
Date

Στοιχεία Καταναλωτών έκδοση 2012



