
 

Αίτηση για βεβαίωση αντίστοιχης έκδοσης και 
εξοπλισμού μεταχειρισμένων αυτοκινήτων 

Για την αίτηση βεβαίωσης αντίστοιχης έκδοσης και εξοπλισμού μεταχειρισμένων 
αυτοκινήτων θα πρέπει να συμπληρωθούν τα παρακάτω στοιχεία: 

 

Α. Στοιχεία Αιτούντος 
 

Ονοματεπώνυμο / Επωνυμία: ……………………………………………………………………….. 
 

Επάγγελμα: ……………………………………………………………………………………………. 
 

Επιτηδευματίας 

Ιδιώτης 

 

Διεύθυνση (Οδός, Αριθμός, ΤΚ, Πόλη, Νομός): ………………………………………………….. 
 

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

ΑΦΜ: ………………………………………………………………………………………………….. 

ΔΟΥ: ………………………………………………………………………………………………….. 

E-mail: ………………………………………………………………………………………………… 

Τηλέφωνο: …………………………………………………………………………………………… 

 

Β. 

 
Τύπος οχήματος (επιλέξτε ένα από τα παρακάτω): 

Επιβατικό ΙΧ 

Επαγγελματικό 

 
Αριθμός πλαισίου……………………………………………………………………………………… 

 
Μάρκα οχήματος (επιλέξτε ένα από τα παρακάτω) 

Toyota 

Lexus 

 
Γ. 

 
Άλλα δικαιολογητικά: 

• Αντίγραφο ΔΑΟ 

• Απόδειξη πληρωμής 24,80 ευρώ 
• Τελωνείο προορισμού (συμπληρώστε παρακάτω:……………………………………….. 

• Άδεια αυτοκινήτου 



ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ 

ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 
ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ 

 
Η παρούσα Δήλωση Απορρήτου αφορά στην Επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων σας που θα λαμβάνει χώρα στο πλαίσιο του αιτήματός σας για 

την χορήγησης εκ μέρους της Εταιρείας μας, ήτοι της ΤΟΥΟΤΑ ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ, οδός Εθνικής Αντιστάσεως 48, 15231 Χαλάνδρι Αττικής, Ελλάς (“ΤΟΥΟΤΑ 

ΕΛΛΑΣ”), Βεβαίωσης Τεχνικής Επικαιροποίησης του οχήματος σας. 

Η ως άνω Επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων συνίσταται στην λήψη και εν συνεχεία έκδοση της ως άνω βεβαιώσεως και διαβίβα σή της στην 

δηλωθείσα από εσάς αρμόδια Τελωνειακή Αρχή και συμπεριλαμβάνει τις κατωτέρω δραστηριότητες: 

▪ συλλογή, 

▪ καταχώριση, 

▪ αρχειοθέτηση, 

▪ διαβίβαση, 

▪ πρόσβαση, 

▪ διαγραφή και καταστροφή. 

 
 

Διενεργείται δε, στο πλαίσιο του αιτήματός σας για την χορήγησης εκ μέρους της εταιρείας μας Βεβαίωσης Τεχνικής Επικαιροποίη σης του οχήματος σας 

σύμφωνα με το άρθρο 46 Ν.4530/2018 και διαβίβασή της στην δηλωθείσα από εσάς αρμόδια Τελωνειακή Αρχή. 

Ως εκ τούτου, η εταιρεία μας και η αρμόδια Τελωνειακή Αρχή θα ενεργούν ως Υπεύθυνοι Επεξεργασίας. 

Η παρούσα Δήλωση Απορρήτου πρέπει πάντοτε να διαβάζεται σε συνδυασμό με την Γενική Πολιτική Προστασίας Απορρήτου και Προσωπικών Δεδομένων 

της εταιρείας μας η οποία βρίσκεται αναρτημένη και στον ισότοπό μας: www.toyota.gr όπου περιγράφονται οι γενικοί τρόποι-σκοποί επεξεργασίας των 

Προσωπικών Δεδομένων σας και την οποία καλείστε να αποδεχθείτε. 

 
ΠΟΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΑΣ ΘΑ ΣΥΛΛΕΓΟΝΤΑΙ 

 

Η Εταιρεία μας συλλέγει τις παρακάτω κατηγορίες των Προσωπικών Δεδομένων σας: 

 
Κατηγορίες Προσωπικών Δεδομένων που εσείς ενδέχεται να παρέχετε σε εμάς: 

 

Προσωπικά σας Δεδομένα , όπως: 

▪ Ονοματεπώνυμο, επάγγελμα, διεύθυνση κατοικίας, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), αριθμό τηλεφώνων σας (σταθερό ή/και 

κινητό), αριθμό φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.), αρμόδια Δ.Ο.Υ 

▪ Πληροφορίες σχετικές με το όχημά σας Toyota, ήτοι τύπος και αριθμός πλαισίου οχήματος καθώς και το δελτίο άφιξης αυτού στην Ελλάδα. 

 
 

ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΑΣ 
 

Θα επεξεργαζόμαστε τα Προσωπικά Δεδομένα σας για τους σκοπούς που έχουν καθορισθεί και βάσει των νομικών λόγων που περιγράφονται 
παρακάτω: 

 
Σκοπός: Νομική Βάση: 

Η λήψη των Προσωπικών σας Δεδομένων για την χορήγηση εκ μέρους της εταιρείας μας Βεβαίωσης Τεχνικής 

Επικαιροποίησης του οχήματος σας σύμφωνα με το άρθρο 46 του Ν.4530/2018 και διαβίβασή της στην αρμόδια 

Τελωνειακή Αρχή. 

 

Συμμόρφωση με έννομη 

υποχρέωση της TOYOTA 

ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ σύμφωνα 

με το άρθρο 46 του 

Ν.4530/2018 

▪ Να σας στέλνουμε υπενθυμίσεις σχετικά με το όχημα Toyota ιδιοκτησίας σας. 

▪ Να σας ενημερώνουμε για προσφορές προϊόντων και υπηρεσιών Toyota που θα μπορούσαν να αφορούν εσάς, 

το όχημα Toyota ιδιοκτησίας σας και/ή την μετακίνησή σας. 

▪ Να επικοινωνούμε μαζί σας και να σας στέλνουμε έρευνες/μελέτες που αναλαμβάνουμε σε σχέση με εσάς, το 

όχημα Toyota ιδιοκτησίας σας και/ή τα προϊόντα και τις υπηρεσίες Toyota και, αμέσως μόλις λαμβάνουμε την 

συναίνεσή σας, να διεξάγουμε τις εν λόγω έρευνες/μελέτες και να παρακολουθούμε την εξέλιξή τους. 

Η συναίνεσή σας (που 

δίδεται από εσάς όπως 

αναφέρεται παρακάτω) 

 

ΠΟΙΟΣ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ ΜΑΖΊ ΣΑΣ / ΘΑ ΣΑΣ ΣΤΈΛΝΕΙ ΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΑΝΩΤΈΡΩ 
 

Η εταιρεία μας. 

http://www.toyota.gr/


Θέλουμε να σας διαβεβαιώσουμε ότι η συναίνεσή σας δεν θα χρησιμοποιηθεί για την αποστολή προς εσάς ανεπιθύμητων μηνυμάτων ή για να σας 

κατακλύσουμε με οποιονδήποτε τρόπο με ειδήσεις/ ανακοινώσεις. 

 

 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΑΣ 

Τα Προσωπικά Δεδομένα σας θα τηρούνται για το χρονικό διάστημα που αναφέρεται παρακάτω: 

 
Χρονικό(ά) διάστημα(τα) διατήρησης - Κριτήρια Κατηγορίες 

Προσωπικών 
Δεδομένων: 

Διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους από την ημερομηνία συλλογής τους, ώστε να 

παρέχουμε σε εσάς τις προαναφερόμενες υπηρεσίες. Οι μόνες εξαιρέσεις στο χρονικό διάστημα που αναφέρεται ανωτέρω είναι 

στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

 

▪ σε περίπτωση που ο νόμος απαιτεί από εμάς να διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, 

ή να τα διαγράφουμε νωρίτερα, ή 

▪ σε περίπτωση που έχουμε έννομο συμφέρον να εγείρουμε, να αποδείξουμε ή να υπερασπιστούμε νομικές αξιώσεις σχετικές 

με τις προαναφερόμενες υπηρεσίες, ή αυτό απαιτείται για λογιστικούς, φορολογικούς ή ελεγκτικούς σκοπούς ή για την 

προστασία δικού σας εννόμου συμφέροντος ή 

▪ σε περίπτωση που εσείς ασκήσετε το δικαίωμά σας να διαγραφούν τα προσωπικά σας δεδομένα (όπου αυτό εφαρμόζεται) 

και εμείς δεν χρειάζεται να τα τηρούμε σε σχέση με οποιονδήποτε από τους λόγους που επιτρέπονται ή απαιτούνται από τον 

νόμο. 

Όλες οι κατηγορίες των 

Προσωπικών σας 

Δεδομένων όπως 

περιγράφεται ανωτέρω. 

 
 

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΑΣ (ΠΕΡΑΝ ΤΩΝ ΠΡΟΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ) 
Τα Προσωπικά Δεδομένα σας θα είναι προσβάσιμα στους αποδέκτες που καθορίζονται παρακάτω: 

 
Αποδέκτες ή κατηγορίες αποδεκτών: 

Τρίτοι εμπορικοί εταίροι (υπεργολάβοι) που παρέχουν υπηρεσίες στους ως άνω Υπεύθυνους Επεξεργασίας 

Δημόσιοι Φορείς και Αρχές 



ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΕΡΙ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ 
 

Βεβαιώνω ότι διάβασα και αποδέχθηκα την παρούσα Δήλωση Περί Απορρήτου της εταιρείας σας, καθώς και τη Γενική Πολιτική Προστασίας 

Απορρήτου και Προσωπικών Δεδομένων αυτής  

Επιλέγοντας μια κατηγορία από τις παρακάτω, παρέχετε την συναίνεσή σας στην Εταιρεία μας να επικοινωνεί μαζί σας σχετικά με τις κάτωθι 
κατηγορίες που θα επιλέξετε και, υπό το πρίσμα αυτό, για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας σύμφωνα με την πολιτική και την 
δήλωση περί απορρήτου της. Θα έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε την συναίνεσή σας οποτεδήποτε. Τα προσωπικά δεδομένα σας που έχουν 
συλλεγεί θα χρησιμοποιούνται μόνον για τους σκοπούς των επιλεγμένων κατηγοριών. 

▪ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 
 

Προκειμένου να σας παρέχουμε προσφορές που αφορούν εσάς ή σχετικές με το αυτοκίνητό σας ή την μετακίνησή σας (όπου συμπεριλαμβάνονται 
προσφορές για μοντέλα αυτοκινήτων, ανταλλακτικά, αξεσουάρ, μεταχειρισμένα αυτοκίνητα και άλλα προϊόντα και υπηρεσίες Toyota όπως οδική 
βοήθεια, παράταση εμπορικής εγγύησης, συμβόλαιο τεχνικής βοήθειας / συντήρησης, ασφάλιση, leasing, χρηματοδότηση, συναφείς υπηρεσίες, 
υπηρεσίες μετακίνησης), θα θέλαμε να λάβουμε την συναίνεσή σας προς την Toyota ότι μπορεί να σας στέλνει τέτοιες πληροφορίες 

ΣΥΝΑΙΝΩ:         Ναι          Όχι 

ΚΑΝAΛΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ* 

Παρακαλούμε σημειώστε το προτιμώμενο κανάλι για την επικοινωνία μας 
 

E-Mail 
 

Τηλέφωνο 
 

SMS 
 

Ταχυδρομείο 

 

▪ ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΕΙΣ 
 

Προκειμένου να σας παρέχουμε υπενθυμίσεις για παρεχόμενες υπηρεσίες από την Toyota (ήτοι, συντήρηση-service κ.λ.π), όπου 
συμπεριλαμβάνεται και η ανανέωση ισχύος αυτών, θα θέλαμε να λάβουμε την συναίνεσή σας προς την Toyota ότι μπορεί να σας στέλνει 
ειδοποιήσεις, όπως υπενθυμίσεις για την συντήρηση και υπενθύμιση για τον έλεγχο από το Υπουργείο Μεταφορών. 

ΣΥΝΑΙΝΩ:         Ναι          Όχι 

ΚΑΝAΛΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ* 

Παρακαλούμε σημειώστε το προτιμώμενο κανάλι για την επικοινωνία μας 
 

E-Mail 
 

Τηλέφωνο 
 

SMS 
 

Ταχυδρομείο 

 
 

▪ ΕΡΕΥΝΕΣ 
 

Προκειμένου να αποκτήσουμε την γνώμη σας σχετικά με της υπηρεσίες μας, θα θέλαμε να λάβουμε την συναίνεσή σας προς την Εταιρεία μας ότι 
μπορεί να σας αποστέλλει έρευνες/μελέτες και να καταγράφουν την εκ μέρους σας αναπληροφόρηση αναφορικά με αυτές. 

ΣΥΝΑΙΝΩ:          Ναι          Όχι 

ΚΑΝAΛΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ* 
Παρακαλούμε σημειώστε το προτιμώμενο κανάλι για την επικοινωνία μας 

 

E-Mail 
 

Τηλέφωνο 
 

SMS 
 

Ταχυδρομείο 

 
 

*Σημειώνεται ότι: Να γνωρίζετε ότι θα σεβόμαστε το κανάλι επικοινωνίας που εσείς επιλέξατε όσο το δυνατόν περισσότερο, αλλά για κάποιες κατηγορίες 

 επικοινωνιών δεν υποστηρίζουμε όλα τα κανάλια. Σε περίπτωση μη επιλογής ενός εκ των ανωτέρω μέσων επικοινωνίας, η επιλογή του μέσου επικοινωνίας θα ανήκει 

 στην διακριτική ευχέρεια της εταιρείας μας. 

 

Ο Πελάτης:  

Ημερομηνία:  

Υπογραφή: 
 

 


