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ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ 

Παρακαλώ να ακυρωθεί η συνδρομή μου και να μου καταβληθεί το 

υπολειπόμενο ποσό συνδρομής στον παρακάτω τραπεζικό λογαριασμό, του οποίου 

δηλώνω ότι είμαι νόμιμος δικαιούχος καθώς και να εκδοθεί πιστωτικό στοιχείο 

λιανικής πώλησης με τα παρακάτω στοιχεία, την ακρίβεια των οποίων βεβαιώνω.     
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ΑΦΜ  

ΤΡΑΠΕΖΑ  
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ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕ ΔΟΣΕΙΣ ΜΕΣΩ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ: ⃝ ΝΑΙ 

Δηλώνω ότι έχω διαβάσει και έχω λάβει πλήρη γνώση της από 28.7.2018 

επιστολής της Διεύθυνσης του Γυμναστηρίου προς τα μέλη, η οποία έχει αναρτηθεί 

στο Γυμναστήριο και στην ιστοσελίδα της επιχείρησης, ως προς τους όρους και 

προϋποθέσεις της επιστροφής του υπολειπόμενου ποσού συνδρομής το αργότερο 

έως 31.10.2018, τους οποίους συνομολογώ και αποδέχομαι ανεπιφύλακτα.  Με την 

ολοκλήρωση της εκκαθάρισης και καταβολής του ανωτέρω ποσού δηλώνω χωρίς 

επιφύλαξη ότι καμία άλλην αξίωση και απαίτηση, οικονομική ή άλλη, δεν διατηρώ 

κατά του Γυμναστηρίου και της επιχείρησης. 

Δηλώνω ότι συναινώ στην συλλογή των παραπάνω δεδομένων και στοιχείων 

από την επιχείρηση. Έχω ενημερωθεί ότι η επιχείρηση θα συλλέξει και θα 
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επεξεργαστεί τα συγκεκριμένα στοιχεία μόνο προς τον σκοπό της επιστροφής του 

υπολειπόμενου ποσού συνδρομών για τον κάθε πελάτη της ξεχωριστά καθώς και 

ότι η ως άνω συλλογή τους αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την εκτέλεση της 

εν λόγω συναλλαγής. Αποδέχομαι την επεξεργασία των ανωτέρω στοιχείων μόνον 

ως προς τον σκοπό της εκκαθάρισης, επιστροφής της συνδρομής μου και 

προκειμένου να εκδοθούν τα απαραίτητα πιστωτικά στοιχεία λιανικής πώλησης. 

Γνωρίζω ότι τα ανωτέρω προσωπικά μου δεδομένα θα διατηρηθούν στα 

ηλεκτρονικά αρχεία της επιχείρησης μέχρι την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης και 

στην συνέχεια θα διαγραφούν παραχρήμα, με την επιφύλαξη των κείμενων 

φορολογικών διατάξεων ως προς τις λογιστικές εγγραφές προκειμένου η επιχείρηση 

να είναι συμμορφωμένη με την φορολογική νομοθεσία και να ανταπεξέλθει σε 

ενδεχόμενο έλεγχο από τις αρμόδιες αρχές. Έλαβα γνώση ότι έχω το δικαίωμα 

πρόσβασης στα προσωπικά μου δεδομένα, το δικαίωμα διαγραφής, διόρθωσης, 

εναντίωσης σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από 

τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων. 

Ημερομηνία αποδοχής και αίτησης περί της  επιστροφής συμφωνείται ότι 

είναι η ημερομηνία υποβολής της παρούσης αίτησης μέσω της οικείας ιστοσελίδας 

του Γυμναστηρίου. Σε περίπτωση αποστολής  

Αποδέχομαι ρητά και ανεπιφύλακτα τους παραπάνω όρους και προϋποθέσεις 

ως προς την καταβολή του υπολειπόμενου ποσού συνδρομής το αργότερο έως 

31.10.2018 αιτούμαι την ακύρωση αυτής και την επιστροφή του ως άνω ποσού .   

ΑΠΟΔΟΧΗ ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΗ 

Ρέντη, …../…../2018 

(υπογραφή με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής)  

 

………………………………………….. 

 


