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Φόρμα Εγγραφής Νέου Πελάτη 

Στοιχεία Πελάτη 
Επώνυμο:  Όνομα:  

Επωνυμία (σε περίπτωση εταιρείας):  
Διεύθυνση:  
Τ.Κ.  Περιοχή  
Πόλη:  Νομός  

 

Στοιχεία Επικοινωνίας 
Σταθερό Τηλέφωνο:  Κινητό τηλέφωνο:  
Email:  

 

(α) Η BML Security έχει τη δυνατότητα να σας ενημερώνει μέσω email για νέα προϊόντα , υπηρεσίες , καθώς επίσης και για σημαντικές 

εξελίξεις και ενημερώσεις ασφαλείας για την σωστή προστασία του χώρου σας. Δηλώστε μας εάν επιθυμείτε ή όχι να σας ενημερώνουμε 

μέσω email 

☐  Ναι , επιθυμώ να ενημερώνομαι                                            ☐      Όχι , δεν επιθυμώ 

Φορολογικά Στοιχεία 
ΑΦΜ:  Δ.Ο.Υ.:  
Επάγγελμα:  

 

Επιθυμώ την έκδοση:             ☐    Τιμολόγιο              ☐     Απόδειξη 

Επιθυμώ για διευκόλυνση μου η αποστολή να γίνεται:            ☐   μέσω email                ☐  μέσω ταχυδρομείου 

Η BML Security συμμορφώνεται απόλυτα με τις απαιτήσεις του κανονισμού 2016/679 της ΕΕ γνωστού ως GDPR περί προστασίας των Προσωπικών σας 

δεδομένων. Η BML Security συλλέγει και επεξεργάζεται τα προσωπικά σας Δεδομένα για την παροχή των προϊόντων και των υπηρεσιών της προς εσάς. Επίσης 

χρησιμοποιεί τα προσωπικά σας δεδομένα για να σας ενημερώσει για νέα προϊόντα και υπηρεσίες , καθώς επίσης και για χρήσιμες ενημερώσεις ασφαλείας για την 

προστασία του χώρου σας.  

 

Αποθηκεύει τα δεδομένα σας σε σημεία ασφαλή , λαμβάνοντας όλα τα απαιτούμενα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα. Τηρεί τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο 

χρονικό διάστημα απαιτείται από την χρήση των προϊόντων και των υπηρεσιών που σας παρέχει. Δεν μεταβιβάζει τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους εκτός εάν 

(α) το ζητήσετε εσείς, (β) χρειάζεται για την παροχή των υπηρεσιών της προς εσάς και (γ) απαιτηθεί εκ του νόμου. 

 

Καθ’ όλη τη διάρκεια που τηρούμε τα δεδομένα σας, έχετε τη δυνατότητα πρόσβασης σε αυτά με σκοπό την ενημέρωση τους, τη διόρθωσή τους , την διαγραφή τους 

καθώς επίσης και τη φορητότητα τους σε άλλη εταιρεία.  

 

Έχετε το δικαίωμα να αλλάξετε τις παρακάτω συγκαταθέσεις σας οποιαδήποτε στιγμή επιθυμείτε ενημερώνοντας την BML Security με email στο info@bmlsecurity.gr   

 

Για οποιαδήποτε πληροφορία, απορία ή ερώτηση σχετικά με τα Προσωπικά σας δεδομένα μπορείτε να επικοινωνήσετε με την BML Security χρησιμοποιώντας τη 

φόρμα επικοινωνίας του δικτυακού μας τόπου www.bmlsecurity.gr ή αποστέλλοντας email στο info@bmlsecurity.gr ή μέσω επικοινωνίας με τον Υπεύθυνο 

Προστασίας Δεδομένων της BML Security, κ. Παλάγκο Παναγιώτη τηλεφωνικά στο 694 836 3523 ή μέσω email στο ppalagos@bmlsecurity.gr    

 

   ☐  Διάβασα και αποδέχομαι σχετικά με την Πολιτική Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων της BML Security 
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