ΔΗΛΩΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ E-SIGNATURE
Ατομικά στοιχεία συμβαλλόμενου
Ονοματεπώνυμο
Διεύθυνση Κατοικίας (οδός, αριθμός, πόλη
περιοχή, ΤΚ)
Τηλέφωνα επικοινωνίας (σταθερό/κινητό)
Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου(e-mail)
ΑΦΜ και Δ.Ο.Υ
Ο/Η κάτωθι υπογράφων/υπογράφουσα δηλώνω υπεύθυνα ότι έλαβα γνώση και μου επεξηγήθηκε η
τεχνική δυνατότητα που μου παρέχει η επιχείρηση με την επωνυμία «MOOV-EXCLUSIVE
FITNESS STUDIO Γυμναστηριακές υπηρεσίες- Τουρτούρα Πηνελόπη» και τον διακριτικό τίτλο
«MOOV-EXCLUSIVE FITNESS STUDIO», (στο εξής «το γυμναστήριο») , με έδρα στο Δήμο
Καλαμαριάς Θεσσαλονίκης, επί της οδού Καλαβρύτων 19 , ταχυδρομικός κώδικας: 55133, με ΑΦΜ
140849693, Δ.Ο.Υ Καλαμαριάς να θέτω με ασφάλεια την ιδιόχειρη υπογραφή μου με τη χρήση ειδικής
γραφίδας επί ταμπλέτας (pad) (εφεξής «e-signature»), σε έγγραφα ,τα οποία, κατά τη σύνταξή τους,
αποτυπώνονται και αποθηκεύονται ψηφιακά σε ηλεκτρονικό υπολογιστή ή άλλο ψηφιακό μέσο
αποθήκευσης του γυμναστηρίου (στο εξής «Η/Υ») , από το οποίο και δύνανται να αναπαραχθούν. Τα
έγγραφα αυτά θα φέρουν την, κατά τα παραπάνω, ιδιόχειρη υπογραφή μου , η οποία και θα αποτελεί
αναπόσπαστο μέρος αυτών.
Δηλώνω επίσης υπεύθυνα και αναγνωρίζω ότι η ιδιόχειρη υπογραφή μου «e-signature», πιστοποιεί την
ταυτότητα και αποδεικνύει τη βούλησή μου αναφορικά με οποιαδήποτε έννομη σχέση με το
γυμναστήριο, καθώς και την προέλευση της υπογραφής αποκλειστικά και μόνο από εμένα τον ίδιο/την
ίδια. Η κατά τα παραπάνω e-signature επιφέρει δε τα ίδια αποτελέσματα που θα επέφερε η ιδιόχειρη
υπογραφή μου σε έγχαρτο έγγραφο.
Αναγνωρίζω , επίσης, ότι αντίγραφα της παρούσας δήλωσής μου καθώς και τα αντίγραφα ή
αποσπάσματα από τα ψηφιακώς τηρούμενα αρχεία του γυμναστηρίου , που εμφανίζουν αναπαραγωγή
των εγγράφων που φέρουν την προσωπική μου e-signature, αποτελούν πλήρη απόδειξη του
περιεχομένου τους και των απαιτήσεων του γυμναστηρίου έναντι εμού, οι οποίες απορρέουν από τα
έγγραφα αυτά, επιτρεπόμενης της ανταπόδειξης. Τα αντίγραφα αυτά αναγνωρίζω ότι θα
αναπαράγονται είτε με την ηλεκτρονική μέθοδο κατ’ αποτύπωση των στοιχείων (δεδομένων) του Υ/Η
του γυμναστηρίου, είτε με οποιονδήποτε άλλον χρησιμοποιούμενο από το γυμναστήριο για τις
αντίστοιχες συναλλαγές τρόπο.
Τέλος, δηλώνω και αποδέχομαι ότι η παρούσα δήλωση ανακαλείται μόνο εγγράφως και για το μέλλον,
τυχόν δε ανάκλησή της θα ισχύει έναντι του γυμναστηρίου από την επόμενη εργάσιμη της παραλαβής
ημέρα.

Υπογραφή
……………………………….

