
ΑΙΤΗΣΗ 

ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΣΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑ 

 
 Η συμπλήρωση όλων των ως άνω πεδίων είναι υποχρεωτική. 
 

Με την παρούσα αίτησή μου επισυνάπτω: 
• Αντίγραφο Δήλωσης Άφιξης Οχήματος (Δ.Α.Ο.) 
• Άδεια Κυκλοφορίας Οχήματος 
• Αποδεικτικό πληρωμής ποσού 24,80 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) 
Η κατάθεση μπορεί να γίνει στην Alpha Bank στον παρακάτω αριθμό λογαριασμού 

ΙΒΑΝ : GR27 0140 1170 1170 0200 2013 050 

Επωνυμία : ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.  -  ΕΜΠΟΡΙΚΗ -ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΔΙΤΡΟΧΩΝ 
ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Παρακαλούμε η αίτηση να σταλεί στο παρακάτω email: 

customer.contact@porsche.gr  

Η αποστολή της Βεβαίωσης πραγματοποιείται εντός 10 εργάσιμων ημερών από την 
ημερομηνία υποβολής. 

Ακολουθεί Έντυπο Ενημέρωσης για Προσωπικά Δεδομένα στην πίσω όψη της αίτησης. 

Ημερομηνία: .… /.… / …… 

Ο / Η Αιτ………  

Στοιχεία Αιτούντος 

Όνομα:   

Επώνυμο:  

Διεύθυνση: 

Τ.Κ.:     

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 

Ηλεκτρονική Διεύθυνση:   

Α.Φ.Μ.:      

ΔΟΥ: 

Αρμόδιο Τελωνείο: 

Στοιχεία Οχήματος 

Αριθμός πλαισίου:  

Μάρκα Οχήματος: 

Μοντέλο Οχήματος: 

mailto:customer.contact@porsche.gr


   

ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 

1. Ενημέρωση για τα Προσωπικά σας Δεδομένα  

Το ιδιωτικό σας απόρρητο είναι σημαντικό για την εταιρία μας με την επωνυμία «ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΔΙΤΡΟΧΩΝ ΚAΙ ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και με δ.τ. 
«ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.», αποκλειστική διανομέα στην Ελλάδα των οχημάτων YAMAHA και PORSCHE, 
με έδρα το Μαρούσι Αττικής, Γερμανικής Σχολής Αθηνών 10, Τ.Κ. 15123 («Εταιρία»). Δεσμευόμαστε να 
προστατεύουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες και να είμαστε διαφανείς, όσον αφορά τον τρόπο που 
τις χρησιμοποιούμε. Όλα τα προσωπικά δεδομένα συλλέγονται και υφίστανται επεξεργασία, σύμφωνα με 
τη νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η 
Εταιρία συλλέγει και διατηρεί για όσο χρόνο προβλέπει η Πολιτική Απορρήτου μας περί Προστασίας 
Προσωπικών Δεδομένων ή/και απαιτούν οι οικείες νομοθετικές διατάξεις. Για περισσότερες 
πληροφορίες αναφορικά με τους τρόπους συμμόρφωσης της Εταιρίας με τους κανόνες προστασίας 
προσωπικών δεδομένων, τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε, την πηγή 
συλλογής και το χρονικό διάστημα τήρησης των προσωπικών δεδομένων, τις νόμιμες βάσεις και τους 
σκοπούς επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων, τους αποδέκτες των προσωπικών δεδομένων, τα 
δικαιώματα σας σχετικά με την προστασία των τα προσωπικών σας δεδομένων, παρακαλούμε ελέγξατε 
την Πολιτική Απορρήτου περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων,  στον ακόλουθο σύνδεσμο της 
ιστοσελίδας μας:  http://www.motodynamics.gr/etaireia/politiki-aporritou/. 

2. Ενημέρωση για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων στο πλαίσιο αποστολής βεβαιώσεων για 
τα τελωνεία 

Η Εταιρία, ως Υπεύθυνη Επεξεργασίας, συλλέγει και επεξεργάζεται τα στοιχεία που οικειοθελώς 
συμπληρώνετε στην παρούσα αίτηση αποκλειστικά για το σκοπό ικανοποίησης του εν λόγω αιτήματός 
σας για τη χορήγηση βεβαίωσης που θα κατατεθεί σε αρμόδια τελωνειακή αρχή και δυνάμει της έννομης 
υποχρέωσης της Εταιρίας για τη χορήγηση των ως άνω βεβαιώσεων ως μέλος του Συνδέσμου 
Εισαγωγέων Αντιπροσώπων Αυτοκινήτων και Δικύκλων.   

Για την άσκηση των δικαιωμάτων σας, για θέματα συγκατάθεσης, ανάκλησης κι ερωτήσεις σχετικά με 
την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων παρακαλούμε απευθυνθείτε στα παρακάτω στοιχεία: 
Μοτοδυναμική Α.Ε.Ε., Μαρούσι, Γερμανικής Σχολής Αθηνών 10, Τ.Κ. 15123 ή στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση: yamahasupport@motodynamics.gr, είτε τηλεφωνικά στα τηλ. 210 6293-500 είτε μέσω φαξ: 
210 6293-521. 

Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων παραβιάζει την 
νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία στην Αρχή 
Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (http://www.dpa.gr/).  

Έλαβα γνώση και αποδέχομαι, 

Ημερομηνία: .… /.… / …… 

Υπογραφή 

 


