
Παράρτημα 2. 

 

Δήλωση  

αλλαγής του e – mail 

στο οποία αποστέλλονται τιμολόγια με ηλεκτρονική μορφή 

 

Δεδομένα πελάτη  

Όνομα κι επώνυμο / Επωνυμία εταιρείας 

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

Διεύθυνση (οδός, αριθμό κτιρίου και γραφείου-καταστήματος, ταχυδρομικό κώδικας, πόλη-χωριό) 

     

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

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

ΑΦΜ:……………………………………………………………………………………………………

….  

Κωδικός πελάτη στο σύστημα Transfer Multisort Elektronik Sp. z o. o.: 

…………………………………… 

 

Παρακαλώ να μου αλλαχθεί το τέως e-mail στο οποίο η εταιρεία περιοροσμένης ευθύνης Transfer 

Multisort Elektronik Sp. z o. o. μου στέλνει τιμολόγια με μορφή PDF μαζί με το σύνδεσμο που 

επιτρέπει κατέβασμα τιμολογίου με ηλεκτρονική μορφή, στο εξής e-mail : 

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

(καινούργιο e – mail) 

 

Είμαι συνειδητής ότι  η αποστολή τιμολογίων με ηλεκτρονική μορφή στο τέως e-mail  θα 

απενεργοποιηθεί.  

 

 

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

Τόπος, ημερομηνία                                                                   Υπογραφή δηλούντος/ δηλούσας 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Κανονισμοί 

χρήσης ηλεκτρονικών τιμολογίων στην εταιρεία TME 

 

Παράγραφος 1. ΟΡΙΜΟΙ 

TME - Transfer Multisort Elektronik Sp. z o. o. με έδρα στη διεύθυνση: ul. Ustronna 41, 93-350 

Łódź, καταγραμμένη στο Εθνικό Δικαστικό Μητρώο (Krajowy Rejestr Sądowy) για τη Λούτζ-

Σρουντμιέστσιε [Łódź-Śródmieście] στο Λούτζ [Łódź] υπό τον Αριθμό Εθνικού Δικαστικού 

Μητρώου (KRS): 0000165815, ΑΦΜ: 729-010-89-84 Στατιστικός αριθμός επιχείρησης (REGON): 

473171710, ποσό του εταιρικού κεφαλαίου: 3.300.000 ζλότυ. 

Χρήση ηλεκτρονικών τιμολογίων TME - έκδοση, ενημέρωση για την έκδοση και διάθεση στους 

πελάτες από την TME των e-Τιμολόγιο σύμφωνα με τον ισχύοντα πολωνικό δίκαιο και με τον τρόπο 

που εγγυάται τη γνησιότητα της προέλευσής τους καθώς και την ακεραιότητα και τη ανάγνωση τους. 

e-Τιμολόγιο - τιμολόγιο πώλησης ΦΠΑ, τιμολόγιο ΦΠΑ διορθωτικό, τιμολόγιο ΦΠΑ προκαταβολής 

και το διορθωτικό τιμολόγιο ΦΠΑ προκαταβολής με μορφή ηλεκτρονικού εγγράφου (αρχείο PDF) 

που πληροί απαιτήσεις που ορίζονται στο της 11ης Μαρτίου του έτους 2004 περί του φόρου 

προστιθέμενης αξίας νόμους (ενοποιημένο κείμενο: Πολωνικό ΦΕΚ «Dz. U.» του έτους 2018 σμείο 

2174, μετά τις τροποποιήσεις). 

Πελάτης - οντότητα που ασκεί την εμπορική συνεργασία με την TME;. 

Διεύθυνση e-mail - το ηλεκτρονικί ταχυδρομείο που δηλώθηκε από τον πελάτη στη Δήλωση 

αποδοχής έκδοσης και διάθεσης των τιμολογίων με ηλεκτορονική μορφή του, στη Δήλωση 

απόσυρσης της αποδοχής έκδοσης και διάθεσης των τιμολογίων με ηλεκτρονική μορφή του ή στη 

Δήλωση αλλαγής του e-mail στο οποία αποστέλλονται τα τιμολόγια με ηλεκτρονική μορφή. 

Υπεύθυνοι Ελέγχων - φορείς δημόσιας αρχής εξουσιοδοτημένες, βάσει αποκλειστικά ισχυόντων 

νομικών διατάξεων, να ζητούν να τους διαθέσεις Η ΤΜΕ ή ο πελάτης τα δεδομένα που απαιτούνται 

από το νόμο, σχετικά με τα δεδομένα και τις πληροφορίες αναγκαίες για διεξαγωγή των νόμιμων 

διαδικασιών και ειδικά της διαδικασία που προβλέπεται με τις διατάξεις του της 29ης Αυγούστου του 

έτους 1997 νόμου «Φορολογικός Καθεστώς» (ενοποιημένο κείμενο: Πολωνικό ΦΕΚ «Dz. U.» του 

έτους 2005, αριθμός 8 στοιχείο 60 μετά τις τροποποιήσεις). 

Καταναλωτής - φυσικό πρόσωπο που τελεί τη νομική πράξη με την TME και η πράξη αυτή δεν έχει 

άμεση σχέση με την οικονομική ή τη επαγγελματική δραστηριότητά του. 

Παράγραφος 2. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 

1. Οι παρόντες κανονισμοί ορίζουν τους κανόνες έκδοσης και διάθεσης των e-Τιμολογίων στους 

πελάτες από την ΤΜΕ. 

2. Ο όρος χρήσης της ευκαιρίας έκδοσης και διάθεσης των e-Τιμολογίων από την ΤΜΕ για τον 

πελάτη είναι εκπλήρωση των απαιτήσεων που αναφέρονται στα στοιχεία α-στ παρακάτω: 

α) διάθεση στον υπολογιστή με τη σύνδεση με το διαδίκτυο, 

β) να οικειωθεί ο πελάτης με τους παρόντες κανονισμούς που είναι διαθέσιμοι στην 

ιστοσελίδα www.tme.eu στο σελιδοδείκτη «Λογαριασμός σας» – "e-Τιμολόγιο” ή "Βοήθεια" 

– "Λογαριασμός μου” – "e-Τιμολόγιο” καθώς και αποδοχή και διατήρησης των προβλέψεών 

τους 

γ) εγκατάσταση του λογισμικού που επιτρέπει προβολή των αρχείων PDF. 

δ) υποβολή της Δήλωσης αποδοχής έκδοσης και διάθεσης των τιμολογίων με ηλεκτρονική 

μορφή. 

ε) δήλωση της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείο, στη δήωση η οποία αναφέρεται στο 

στοιχείο δ), στην οποία πρέπει να αποστέλλονται οι ενημερώσεις για έκδοση και διάθεση του 

e-Τιμολογίου 

http://cs.tme.eu/%7BLOCALE%7D/pages/e-invoice-regulations/16294/e-invoice-regulations
http://cs.tme.eu/%7BLOCALE%7D/pages/e-invoice-regulations/16294/e-invoice-regulations


στ) ενεργοποίηση του e-Τιμολογίου μέσα από το σύνδεσμο που στάλθηκε στο 

προαναφερόμενο e-mail. 

3. Το υπόδειγμα της Δήλωσης αποδοχής έκδοσης και διάθεσης των τιμολογίων με ηλεκτρονική 

μορφή, της Δήλωσης απόσυρσης της αποδοχής έκδοσης και διάθεσης των τιμολογίων με 

ηλεκτρονική μορφή ή της Δήλωση αλλαγής του e-mail αποτελούν παραρτήματα των 

παρόντων κανονισμών. Οι κανονισμοί μαζί με τα υποδείγματα δηλώσεων διαθέτονται στην 

ιστοσελίδα www.tme.eu στο σελιδοδείκτη "Βοήθεια" - "Λογαριασμός μου"– „e-Τιμολόγιο”. 

4. H Δήλωση αποδοχής έκδοσης και διάθεσης των τιμολογίων με ηλεκτρονική μορφή ο πελάτης 

υποβάλλει με μια από τις παρακάτω μεθόδους: 

α) μέσα από την αποδοχή του περιεχόμενου της δήλωσης κατά την παραγγελία στην 

ιστοσελίδα www.tme.eu και συμπληρώνοντας το e – mail που προορίζεται για παραλαβή από 

των πελάτη των e-Τιμολογίων, 

β) προσδιορίζοντας στην ιστoσελίδα www.tme.eu, στο σελιδοδείκτη "Λογαριασμός μου"– „e-

Τιμολόγιο” το e – mail που προορίζεται για παραλαβή από των πελάτη των e-Τιμολογίων. (η 

επιλογή διαθέσιμη στους πελάτες που έχουν τους δικούς τους λογαριασμούς στην ιστοσελίδα 

www.tme.eu), 

γ) συμπληρώνοντας και υπογράφοντας με το χέρι της δήλωσης αποδοχής και διάθεσης των e-

Τιμολογίων και μεταβίβασή της στην TME: 

o προσωπικά ή με την επιστολή στη διεύθυνση: Transfer Multisort Elektronik Sp. z o. 

o., ul. Rozalii 1, 93 – 351 Łódź, 

o με το φαξ στον αριθμό: 42 645 54 70; 

o με μορφή σκαν στη διεύθυνση: e-invoice@tme.eu. 

5. Η Δήλωση αποδοχής έκδοσης και διάθεσης των τιμολογίων με ηλεκτρονική μορφή, η 

Δήλωσης απόσυρσης της αποδοχής έκδοσης και διάθεσης των τιμολογίων με ηλεκτρονική 

μορφή και η Δήλωση αλλαγής του e-mail στο οποία αποστέλλονται τα τιμολόγια με 

ηλεκτρονική μορφή, πρέπει να υπογραφούν σύμφωνα με τις κανόνες αντιπροσωπείας του 

πελάτη. Σε περίπτωση νομικών προσώπων και οργανώσεων που δεν έχουν τη νομική 

προσωπικότητας, στους οποίους οι νομικές διατάξεις παρέχουν την ικανότητα δικαίου 

σύμφωνα με του κανόνες που αναφέρονται στο κατάλληλο μητρώο ή μέσα από τον 

κατάλληλα νομιμοποιημένο αντιπρόσωπο. 

Παράγραφος 3. ΟΡΟΙ ΕΚΔΟΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 

1. Η ΤΜΕ κατόπιν εκδόσεως του e-Τιμολογίου, το στέλνει στο e-mail του πελάτη το e-

Τιμολόγιo με μορφή PDF που εγγυάται γνησιότητα προέλευσης, ακεραιότητα περιεχομένου 

και ικανότητα αναγνώρισης του τιμολογίου. 

2. Στο μήνυμα που περιέχει το e-Τιμολόγιο η TME συνδέεις το μοναδικό σύνδεσμο που 

επιτρέπει κατέβασμα του e-Τιμολογίου με μορφή PDF από την ιστοσελίδα www.tme.eu με 

χρήση κωδικοποιημένου συνδέσμου. Ατό ο σύνδεσμος είναι ενεργός (επιτρέπει κατέβασμα 

τιμολογίου) κατά 24 ώρες από την πρώτη χρήση τους. 

3. ΠΙ πελάτες που έχουν ενεργό λογαριασμό τους στην ιστοσελίδα www.tme.eu μπορούν να 

κατεβάσουν το e-Τιμολόγιο κατόπιν συνδέσεως στο λογαριασμό τους. 

4. Όλες ημερομηνίες πληρωμής υπολογίζονται από την ημερομηνία που αναφέρεται στο e-

Τιμολόγιο. 

5. Η επίδοση του e-Τιμολογίου γίνεται κατά αποστολή του μηνύματος που περιέχει το e-

Τιμολόγιo στον πελάτη με μορφή PDF. Η ευκαιρία κατεβάσματος του e-Τιμολογίου με χρήση 

του συνδέσμου που αναφέρεται στο στοιχείο 2 παραπάνω και άμεσα από την ιστοσελίδα 

www.tme.eu, σύμφωνα με το στοιχείο 3 παραπάνω, είναι πρόσθετη ευκαιρία και δεν 

επηρεάζει την ημερομηνία επίδοσης του e-Τιμολογίου . 

6. Καταβολή από τον πελάτη της Δήλωσης αποδοχής έκδοσης και διάθεσης των τιμολογίων με 

ηλεκτρονική μορφή δεν στερεί την ΤΜΕ το δικαίωμα έκδοσης και αποστολής τιμολογίων με 

http://cs.tme.eu/%7BLOCALE%7D/pages/e-invoice-regulations/16294/e-invoice-regulations
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χάρτινη μορφή, ειδικά σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η έκδοση των e-Τιμολογίων για 

τεχνικούς λόγους. 

7. Σε περίπτωση που ζητείται η έκδοση αντιγράφων του e-Τιμολογίου , το έγγραφο εκδίδεται με 

χάρτινη μορφή. 

8. Η TME αρχίζει να εκδίδει το e-Τιμολόγιο όχι νωρίτερα από την καταγραφή της Δήλωσης 

αποδοχής έκδοσης και διάθεσης των τιμολογίων με ηλεκτρονική μορφή καθώς και τα εκδίδει 

και στέλνει για το καιρό όχι περισσότερο από την ημερομηνία καταγραφή της απόσυρσης της 

εν λόγω δήλωσης. 

Παράγραφος 4. ΑΛΛΑΓΗ E-MAIL ΚΑΙ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ 

1. Η αλλαγή του e-mail, στο οποία στέλνονται τα τιμολόγια με ηλεκτρονική μορφή γίνεται με 

μια από τις παρακάτω μεθόδους: 

α) διορισμός καινούργιου e – mail στο σελιδοδείκτη "Λογαριασμός σας" > "e-Τιμολόγιο" 

στην ιστοσελίδα www.tme.eu (oη επιλογή διαθέσιμη στους πελάτες που έχουν τους δικούς 

τους λογαριασμούς στην ιστοσελίδα www.tme.eu), 

β) συμπληρώνοντας και υπογράφοντας με το χέρι της Δήλωσης αλλαγής e – mail για 

παραλαβή των e-Τιμολογίων σύμφωνα με το υπόδειγμα που αποτελεί το Παράρτημα 2 των 

παρόντων κανονισμών και μεταβιβάζοντας τη στην ΤΜΕ χρησιμοποιώντας μια από τις 

μεθόδους που αναφέρονται στην παράγραφο 2 στοιχείο 4 σημείο γ) των παρόντων 

κανονισμών. 

2. Σε περίπτωση που η ΤΜΕ δεν ενημερώνεται για αλλαγή του e – mail , το e-Τιμολόγιο 

αναγνωρίζεται ως αποτελεσματικά δεδομένο στην τέως διεύθυνση ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου του πελάτη που δηλώνεται στη Δήλωση αποδοχής έκδοσσξ και διάθεσης 

τιμολογίων με ηλεκτρονική μορφή. Η παρούσα πρόβλεψη δεν αφορά του καταναλωτές. 

3. Ο πελάτης μπορεί να παραιτηθεί από την παραλαβή των e-Τιμολογίων υποβάλλοντας τη 

Δήλωση απόσυρσης της αποδοχής έκδοσης και διάθεσης των τιμολογίων με ηλεκτρονική 

μορφή με μια από τις παρακάτω μεθόδους: 

α) κάνοντας κλικ στο πεδίο απενεργοποίησης της υπηρεσίας e-Τιμολογίων στο σελιδοδείκτη 

"Λογαριασμός σας" > "e-Τιμολόγιο" στην ιστοσελίδα www.tme.eu (oη επιλογή διαθέσιμη 

στους πελάτες που έχουν τους δικούς τους λογαριασμούς στην ιστοσελίδα www.tme.eu), 

β) αποσύροντας την αποδοχή έκδοσης και διάθεσης των τιμολογίων με ηλεκτρονική μορφή 

την σύμφωνα με το υπόδειγμα που αποτελεί το Παράρτημα 3 των παρόντων κανονισμών και 

μεταβιβάζοντας τη στην ΤΜΕ χρησιμοποιώντας μια από τις μεθόδους που αναφέρονται στην 

παράγραφο 2 στοιχείο 4 σημείο γ) των παρόντων κανονισμών. 

4. Η ΤΜΕ σταματάει να εκδίδει τα e-Τιμολόγια από την ημέρα καταγραφής της Δήλωση 

απόσυρσης της αποδοχής έκδοσης και διάθεσης των τιμολογίων με ηλεκτρονική μορφή, αλλά 

όχι αργότερα από την προθεσμία 30 ημερών από την ημέρα μετά από την ημερομηνία 

παραλαβής της εν λόγω δήλωσης. 

5. Η επαναληπτική ενεργοποίησης της ευκαιρίας παραλαβής των e-Τιμολογίων απαιτεί να 

υποβάλει ξανά ο πελάτης τη Δήλωση αποδοχής έκδοσης και διάθεσης των τιμολογίων με 

ηλεκτρονική μορφή. 

Παράγραφος 5. ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ E-ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ/E-ΕΓΓΡΑΦΑ 

1. Με σκοπό να παρασχεθεί η ασφάλεια έκδοσης και διάθεση των e-Τιμολογίων και να 

επιτραπεί ο έλεγχος από τους εξουσιοδοτημένους φορείς, τόσο η ΤΜΕ όσο και ο πελάτης, ο 

καθένας στα όρια του, υποχρεούται να διατηρεί τα e-Τιμολόγια για την περίοδο που 

απαιτείται από το νόμο. 

2. Η TME διαθέτει στον πελάτη τα e-Τιμολόγια κατά την περίοδο 6 ετών από το τέλος του έτους 

τον οποίο εκδόθηκε το e-Τιμολόγιο. 



3. Γα τους πελάτες που έχουν ενεργό λογαριασμό στο διαδικτυακό σέρβις www.tme.eu, η TME 

διαθέτει τα e-Τιμολόγια στο διαδικτυακό σέρβις αυτό με τον τρόπο που επιτρέπει τον πελάτη 

ειδικά τα εξής: α) προβολή τπ περιεχόμενου του εγγράφου με αναγνώσιμη μορφή (γραφική 

παρουσίαση PDF), β) δυνατότητα αναγέννησης της εκτύπωσης του εγγράφου,; γ) δυνατότητα 

κατεβάσματος του εγγράφου (καταγραφή του αρχείου PDF στον τοπικό μεταφορέα). 

4. Η ΤΜΕ καταγράφει κάθε κατέβασμα του αρχείου από το διαδικτυακό σέρβις. 

Παράγραφος 6. ΠΑΡΑΠΟΝΑ 

1. Τα παράπονα σχετικά με λειτουργία του συστήματος χρήσης ηλεκτρονικών τιμολογίων της 

TME πρέπει να υποβάλλοντα ηλεκτρονικά στην εξής διεύθυνση e-invoice@tme.eu. Η 

δήλωση παραπόνου πρέπει να περιέχει: 

α) επισήμανση του φορέας που δηλώνει το παράπονο, 

β) περιγραφή του συμβάντος, της συμπεριφοράς που καλύπτεται από το παράπονο.. 

2. Τα παράπονα ανακρίνονται αμέσως, όχι αργότερα από την προθεσμία 10 εργάσιμων ημερών. 

Η απάντηση στο παράπονο κατευθύνεται στο e-mail μάσα από το οποίο δηλώθηκε το 

παράπονο. 

Παράγραφος 7. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 

1. Η εταιρεία Transfer Multisort Elektronik sp. z o. o. με έδρα στο Λούτζ [Łódź], διεύθυνση: ul. 

Ustronna 41 είναι υπεύθυνος της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των 

πελατών που μεταβιβάστηκαν σχετικά με την ενεργοποίηση και τη χρήση ηλεκτρονικών 

τιμολογίων στην TME. Στα θέματα σχετικά με την προστασία δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων στο e-

mail dpo@tme.eu ή γραπτώς στη διεύθυνση της έδρας της TME. 

2. Ο πελάτης δηλώνει εθελοντικά τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα του (όνομα, επώνυμο, 

διεύθυνση κατοικίας, e-mail), αλλά όταν δεν το κάνει, αποτρέπει χρήση ηλεκτρονικών 

τιμολογίων στην TME. 

3. Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των πελατών αναλαμβάνεται 

αποκλειστικά με σκοπό και στα πλαίσια που είναι απαραίτητα για χρήση ηλεκτρονικών 

τιμολογίων στην ΤΜΕ και γίνεται σύμφωνα με τις πληροφορίες για τη μέθοδος επεξεργασίας 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από την ΤΜΕ που είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα 

www.tme.eu – „Πολιτική απορρήτου”. 

4. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των πελατών είναι υπό επεξεργασία λαμβάνοντας 

υπόψην τους κανόνες 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 (Γενικός Κανονισμός για την 

Προστασία Δεδομένων) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) - εφεξής: ΓΚΠΔ 

- βάσει της αποδοχής του πελάτη. Ο πελάτης παρέχει αυτή την συγκατάθεση υποβάλλοντας 

τη Δήλωση αποδοχής έκδοσης και διάθεσης τιμολογίων με ηλεκτρονική μορφή με μια από τις 

μεθόδους που αναφέρονται στην παράγραφο 2 εδάφιο 4 των παρόντων κανονισμών ή 

ανανεώνοντας τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα του σύμφωνα με την παράγραφο 4 

εδάφιο 1 των παρόντων κανονισμών 

5. Η ΤΜΕ εφαρμόζει κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προστασίας των δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα από διάθεση τους στα μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα, την παράνομη 

επεξεργασία τους , την απώλεια τους, την καταστροφή ή την αλλοίωση τους 

6. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που είναι συλλεγμένα στο σύστημα μπορεί να 

διαθέτονται στους εξουσιοδοτημένους δημόσιους φορείς, κατόπιν του ζητήματός τους, βάσει 

κατάλληλων νομικών διατάξεων. 
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7. Οι πελάτες δικαιούνται την πρόσβαση στο περιεχόμενο των δεδομένων του που διατέθηκα 

σχετικά με τη χρήση των ηλεκτρονικών τιμολογίων στην ΤΜΕ, έχουν δικαίωμα διόρθωσης, 

διαγραφής, περιορισμού επεξεργασίας, μεταφοράς τους, το δικαίωμα ένστασης κατά της 

επόμενης επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τους και το δικαίωμα 

απόσυρσης της συγκατάθεση στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τους 

όποτε ζητάτε, χωρίς επίδραση στη συμβατότητα με το δικαίωμα επεξεργασίας που έγινε βάσει 

της συγκατάθεσής τους πριν από την απόσυρσή της (εκτός αν η επεξεργασία γίνεται βάσει της 

συγκατάθεσης). 

8. Οι πελάτες δικαιούνται να υποβάλλουν την καταγγελία στον Πρόεδρο της Υπηρεσίας 

Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα όταν αναγνωρίσουν ότι η επεξεργασία 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τους παραβιάζει διατάξεις του νόμου περί προστασίας 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. 

9. Η ΤΜΕ θα χρησιμοποιείται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των πελατών που 

μεταβιβάστηκαν σχετικά με την ενεργοποίηση και τη χρήση ηλεκτρονικών τιμολογίων στην 

TME. 

α) κατά την εκτέλεση των καθηκόντων, π.χ. έκδοση τιμολογίου (νομική βάση: άρθρο 6 

εδάφιο 1 Γ του ΓΚΠΔ), 

β) κατά την πρίοδο κατά την οποία η ΤΜΕ υποχρεούται να διατηρεί δεδομένα από τις 

ισχύουσες νομικές διατάξεις, π.χ. φορολογικού δικαίου (νομική βάση: άρθρο 6 εδάφιο 1 Γ του 

ΓΚΠΔ), 

γ) κατά την περίοδο κατά την οποία η ΤΜΕ μπορεί να φέρει νομική ευθύνη για μη εκτέλεση 

του καθήκοντός της, π.χ. να τςη ανατεθεί χρηματικό πρόστιμο από τους δημόσιους φορείς 

(νομική βάση: άρθρο 6 εδάφιο 1 ΣΤ του ΓΚΠΔ),. 

Παράγραφος 8. ΤΕΛΙΚΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 

1. Ο πλάτης υποχρεούται να λαμβάνει στο e-mail κατά τη περίοδο χρήσης ηλεκτρονικών 

τιμολογίων της ΤΜΕ στην κατάσταση που επιτρέπει παραλαβή μηνυμάτων από τους 

εξυπηρετητές της TME. 

2. Η TME δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημιές που υπέστην σχετικά με τη μη τήρηση των 

προβλέψεων αυτών των κανονισμών από τον πελάτη και ειδικά δεν φέρει ευθύνη για τις 

ζημιές που υπέστην ως αποτέλεσμα οποιωνδήποτε λαθών στη Δήλωση αποδοχής έκδοσης και 

διάθεσης τιμολογίων με ηλεκτρονική μορφή. Η παρούσα πρόβλεψη δεν αφορά του 

καταναλωτές. 

3. Η ΤΜΕ μπορεί να τροποποιήσει τους παρόντες κανονισμούς, να αναστείλει ή να τελειώσει τη 

δυνατότητα χρήσης ηλεκτρονικών τιμολογίων για σημαντικούς λόγους, κι ειδικά σε 

περίπτωση αλλαγής των ισχυούσων νομικών διατάξεων. Οι αλλαγές των κανονισμών και η 

αναστολή ή κλείσιμο της υπηρεσίας χρήσης ηλεκτρονικών τιμολογίων της ΤΜΕ δεν 

επιτρέπεται να παραβιάζουν τα δικαιώματα που κατέχουν στους πελάτες. Όλες οι αλλαγές 

δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα www.tme.eu. 

4. Πιθανές διαφορές σχετικά μα τους παρόντες κανονισμούς ανακρίνονται από το δικαστήριο 

αρμόδιο κατά τον τόπο για τη έδρα της ΤΜΕ. Η παρούσα πρόβλεψη δεν αφορά του 

καταναλωτές. 

5. Οι κανονισμοί και όλες οι τροποποιήσεις τους ισχύουν από την ημέρα δημοσίευσης του στην 

ιστοσελίδα www.tme.eu. Η παρούσα πρόβλεψη δεν αφορά του καταναλωτές. 

 


