
               
 SEWERAGE BOARD OF LIMASSOL-AMATHUS 
                                        Α/Δ ……/2019 

 
ΕΝΤΥΠΟ ΑΛΛΑΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

CHANGE OF POSTAL/EMAIL ADDRESS APPLICATION FORM 
 

    AΡΙΘΜΟΣ ΠΕΛΑΤΗ/ 
CUSTOMER NUMBER 

………………………….  
  

 
ONOMA ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ/ 
OWNER’S NAME 

 
……………………………………………………………… 
  

 
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ/ 
POSTAL ADDRESS 

 
……………………………………………………………… 
……………………………………………………………… 

 
 
ΤΗΛΕΦΩΝΑ/TEL.NUMBERS 

…………………………………….  

 
 ΟΙΚΙΑΣ/HOUSE TEL NO 

 
…………………………. 

 

        
ΕΡΓΑΣΙΑΣ/WORK TEL NO 

 
…………………………. 

 
Send SMS 

  
 KINHTO/MOBILE NO 

 
…………………………. 

 

 
 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ/ 
EMAIL 

 
 
…………………………. 

 
Send Bills By Email 

   

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ/   
EMAIL …………………………. Send Bills By Email 

 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ/SIGNATURE ………………………….  
 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ/DATE 

 
…………………………. 

 
 
 
 

 
POSTED BY: …………………….                  

 
POSTING DATE: ……………….. 

 

  
Processing of Personal Data 
  
We hereby inform you that the Sewerage Board of Limassol - Amathus (the “Sewerage Board”) processes your Personal Data in accordance with the principles of Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 
27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC, as well as the Law providing for the Protection of Natural Persons 
with regard to the Processing of Personal Data and for the Free Movement of such Data of 2018 (Law 125(I)/2018) as amended from time to time. 
Processing your Personal Data is necessary to be undertaken for the following purposes: 
 

            -      To comply with the Sewerage Board’s legal obligations, duties andresponsibilities pursuant to the Sewerage Systems Law (no. 1/1971), the respective regulations as well as other applicable laws as issued from time to time; and 
           -      To perform the tasks that we carry out in the public interest and/or in the exercise of official authority vested in the Sewerage Board as public body. 

  
For more information please visit our Privacy Policy via our website at www.sbla.com.cy  
   
Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων 
  
Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού - Αμαθούντας (το «Συμβούλιο») επεξεργάζεται τα Προσωπικά σας Δεδομένα σύμφωνα με τις αρχές του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την Προστασία των Φυσικών Προσώπων έναντι της Επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και για την Ελεύθερη Κυκλοφορία των Δεδομένων αυτών και την κατάργηση της 
Οδηγίας 95/46/ΕΚ ως επίσης σύμφωνα με τις πρόνοιες του Νόμου 125(I) του 2018 περί της Προστασίας των Φυσικών Προσώπων έναντι της Επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και για την Ελεύθερη Κυκλοφορία των 
Δεδομένων αυτών ως τροποποιείται από καιρό σε καιρό. 
H εν λόγω επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων είναι απαραίτητη για: 

             -      Σκοπούς συμμόρφωσης του Συμβουλίου με τις νομικές υποχρεώσεις, τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες του ως απορρέουν από τον περί Αποχετευτικών Συστημάτων Νόμο (αρ. 1/1971), τους σχετικούς κανονισμούς ως επίσης άλλους 
εφαρμοστέους κατά καιρούς νόμους, και για 

            -     Σκοπούς εκπλήρωσης καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον και/ή κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας που έχει ανατεθεί στο Συμβούλιο ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου. 
 
Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επισκεφτείτε την Πολιτική Προστασίας Ιδιωτικής Ζωής του Συμβουλίου στην ιστοσελίδα μας www.sbla.com.cy 

 

 

 

http://www.sbla.com.cy/
http://www.sbla.com.cy/

