Προσάρτημα Β1: Υπεύθυνη Δήλωση Φυσικού Προσώπου για Έναρξη
Λειτουργίας Προγράμματος Υπηρεσιών
Προς: Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών - Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------ΘΕΜΑ: Υπεύθυνη Δήλωση Φυσικού Προσώπου για Έναρξη Λειτουργίας Προγράμματος Υπηρεσιών
Στοιχεία Φυσικού Προσώπου :
Επώνυμο Φυσικού Προσώπου
Όνομα Φυσικού Προσώπου
Αριθμός ταυτοποιητικού στοιχείου Φυσικού Προσώπου (ταυτότητα ή διαβατήριο)
Μοναδικός Αριθμός Δελτίου Επιχορήγησης
Στοιχεία Σύνδεσης:
Ταχυδρομική Διεύθυνση λειτουργίας
Κωδικός Εγκεκριμένου Προγράμματος
Ονομασία Εγκεκριμένου Προγράμματος
Επιχορηγούμενο ποσό ανά μήνα, για διάστημα δώδεκα (12) μηνών
Μέγιστο συνολικό επιχορηγούμενο ποσό
Υπευθύνως δηλώνω ότι:
1 Επιθυμώ να επωφεληθώ από τη Δράση «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΕΣ
ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ (≥100MBPS)», μέσω της οποίας επιχορηγείται μέρος του
μηνιαίου κόστους νέας (ή αναβαθμισμένης σε ταχύτητα) υπηρεσίας υπέρ υψηλής ταχύτητας (≥100Mbps),
για πρόσβαση στο διαδίκτυο.
2 Δεν έχω επωφεληθεί στο παρελθόν από την ως άνω Δράση
3 Βεβαιώνω ότι η παραπάνω σύνδεση είναι (συμπληρώστε ανάλογα):
3.1 Νέα σύνδεση
3.2 Αναβαθμισμένη σύνδεση η οποία υφίστατο στην ανωτέρω διεύθυνση και της οποίας η
ονομαστική ταχύτητα καθόδου, σε σχέση με την πρόσβαση στο διαδίκτυο ήταν μικρότερη ή ίση
των 80 Mbps
4 Αποδέχομαι την παραπάνω σύνδεση ως ολοκληρωμένη και πλήρως λειτουργική.
5 Αποδέχομαι ότι σε περίπτωση διακοπής της ως άνω σύνδεσης για οποιοδήποτε λόγο, η επιχορήγηση θα
περιορισθεί αποκλειστικά στο διάστημα λειτουργίας της.
6 Βεβαιώνω ότι από τις σχετικές δοκιμές που πραγματοποιήθηκαν, προκύπτει ότι η ταχύτητα καθόδου της
παραπάνω σύνδεσης ανέρχεται σε[… …..] Mbps.
7 Αποδέχομαι κάθε έλεγχο που θα πραγματοποιηθεί από το ΤΗΕ στην επιχορηγούμενη σύνδεση,
προκειμένου να ελεγχθεί η ακρίβεια των στοιχείων της παρούσας δήλωσης, περιλαμβανομένου και
επανάληψης του ελέγχου της ταχύτητας. Για το σκοπό αυτό συναινώ για την πρόσβαση του ΤΗΕ, στο
σύνολο των στοιχείων της παρούσας δήλωσης, της σχετικής σύμβασης καθώς και ηλεκτρονικών
αντιγράφων των λογαριασμών που θα εκδοθούν και αφορούν την Επιχορηγούμενη Σύνδεση.
8 Συναινώ στη διατήρηση από το ΤΗΕ στο πλαίσιο της διαδικασίας για τη Δράση, δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα κατά την έννοια του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων ΕΕ 2016/679, τα οποία θα
χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο για τη διαχείριση, έλεγχο και παρακολούθηση της Δράσης.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΟΧΕΑ
ΘΕΜΑ: Βεβαίωση στοιχείων της Υπεύθυνης Δήλωσης Φυσικού Προσώπου στη Δράση «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ
ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ (≥100MBPS)»
Όνομα Παροχέα:
Στοιχεία Εκπροσώπου Παροχέα:
Επώνυμο:
Όνομα :
Υπευθύνως δηλώνω ότι βεβαιώνω της ακρίβεια των αναγραφόμενων στοιχείων στο ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ
ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΠΑΡΟΧΕΑ

