
Script 1 – Portal Terms 
 
Το Department of Environment, Land, Water and Planning (DELWP)δεσμεύεται να προστατεύσει τα προσωπικά 
στοιχεία που χορηγείτε σύμφωνα με τις αρχές της νομοθεσίας ιδιωτικότητας της Βικτώριας. Η χρήση της 
υπηρεσίας Victorian Energy Compare διέπεται από τη δήλωση ιδιωτικότητας για αυτόν τον ιστότοπο, ο οποίος 
βρίσκεται στο compare.energy.vic.gov.au/privacy. 
 
Εκτός από τη συλλογή ανώνυμων πληροφοριών που αναφέρονται στη δήλωσή μας ιδιωτικότητας, η υποβολή 
αίτησης για το Power Saving Bonus Program (το Πρόγραμμα) ύψους $250 της Κυβέρνησης της Βικτώριας, θα 
σας ζητηθεί να χορηγήσετε ορισμένα στοιχεία για να υπολογιστούν οι εκτιμώμενες δαπάνες ενέργειας και η 
διαχείριση του Προγράμματος. Οι πληροφορίες που παρέχετε θα χρησιμοποιηθούν μόνο για αυτούς τους 
σκοπούς και θα κρατηθούν και θα χρησιμοποιηθούν σύμφωνα με την πολιτική μας ιδιωτικότητας. 
 
Με το να επιλέξετε να υποβάλετε αίτηση για το Power Saving Bonus των $250 χορηγείτε άδεια:  

- Σε ένα κοινοτικό οργανισμό που είναι εγκεκριμένος από το DELWP να υποβάλει αίτηση εκ μέρους για 
το Power Saving Bonus των $250. Όλες οι πληροφορίες της αίτησης θα καταγραφούν στο $250 Power 
Saving Bonus Outreach του DELWP και θα χρησιμοποιηθούν μόνο από τον εγκεκριμένο κοινοτικό 
οργανισμό και τους εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους του για τον σκοπό της διεκπεραίωσης και 
πληρωμής της αίτησής σας 

- Στο DELWP να επιβεβαιώσει την ταυτότητά σας και την επιλεξιμότητά σας με το να επαληθεύσει τα 
στοιχεία σας ως πελάτης του Centrelink / DVA με τη Services Australia. 

- Στο DELWP να επιβεβαιώσει την ταυτότητά σας και την επιλεξιμότητά σας μέσω άλλου τρόπου, εάν 
απαιτείται, όπως μέσω άδειας οδήγησης ή του αριθμού σας Medicare, συμπεριλαμβανομένης της 
παροχής συναίνεσης για το DELWP να ελέγξει τα στοιχεία σας με τον εκδότη των εγγράφων ή με 
επίσημο κάτοχο αρχείων μέσω συστημάτων τρίτων μερών. 

 

SCRIPT 2 – Opt In 

 

Με το να επιλέξετε να υποβάλετε αίτηση για το Power Saving Bonus των $250, αναγνωρίζετε ότι τμήματα των 
στοιχείων που έχετε χορηγήσει μπορεί να σταλούν σε τρίτο μέρος για λόγους επαλήθευσης. Αυτά τα τρίτα μέρη 
δεν θα κρατήσουν προσωπικά στοιχεία που σας ταυτοποιούν και τα στοιχεία σας δεν θα χρησιμοποιηθούν από 
αυτά τα μέρη για να επικοινωνήσουν οποτεδήποτε μαζί σας, ούτε τα στοιχεία σας θα κοινοποιηθούν από αυτά 
τα μέρη σε άλλα τρίτα μέρη. Μπορείτε να έχετε πρόσβαση στις πληροφορίες που έχετε χορηγήσει στο Victorian 
Energy Compare με το να επικοινωνήσετε μαζί μας. 
 
 
SCRIPT 3 – Centerlink Consent 
 
Ως μέρος του Προγράμματος Power Saving Bonus των $250, η Κυβέρνηση της Βικτώριας προσφέρει επιπλέον 
πληροφορίες στους συμμετέχοντες σχετικά με πρωτοβουλίες για οικονομικά προσιτή παροχή ενέργειας. Εάν 
το επιλέξετε αυτό, θα λάβετε περισσότερες πληροφορίες είτε μέσω email είτε ταχυδρομικά, σχετικά με τα 
οφέλη από μειώσεις, την Victorian Default offer και άλλες πρωτοβουλίες που έχουν σχεδιαστεί για να 
στηρίξουν την οικονομικά προσιτή παροχή ενέργειας. Εάν το επιλέξετε αυτό, δεν θα επικοινωνήσουμε μαζί σας 
περισσότερο από μία φορά κάθε έξι μήνες και μπορείτε να επιλέξετε οποτεδήποτε να μη συμμετάσχετε. 
 

Εξουσιοδοτώ: 

 το Department of Environment, Land, Water and Planning (DELWP) να χρησιμοποιήσει το Centrelink 

Confirmation eServices για να διεξάγει έλεγχο μέσω του Centrelink των στοιχείων μου ως πελάτης 

και την κατάσταση σχετικά με την κάρτα μου εκπτώσεων με το Centrelink/DVA για να βοηθήσει το 

Υπουργείο να αποφασίσει αν ικανοποιώ τις προϋποθέσεις να λάβω το Power Saving Bonus των 

$250. 

 την Services Australia (η υπηρεσία) να χορηγήσει τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας στο DELWP 

Κατανοώ ότι: 



 η υπηρεσία θα κοινοποιήσει προσωπικά στοιχεία στο DELWP συμπεριλαμβανομένων του ονόματός 

μου, της διεύθυνσης της κατοικίας μου και του τύπο της κάρτας μου εκπτώσεων και αν ισχύει, ώστε 

να επιβεβαιώσει την επιλεξιμότητά μου για το Power Saving Bonus των $250. 

 αυτή η συναίνεση, αφού συμφωνηθεί, παραμένει έγκυρη ενώ είμαι πελάτης του DELWP εκτός εάν 

την αποσύρω με το να επικοινωνήσω με το DELWP ή με την υπηρεσία. Μπορώ να λάβω αποδεικτικά 

στοιχεία για τις περιστάσεις/τα στοιχεία μου από την υπηρεσία και να τα χορηγήσω στο DELWP, 

ώστε να μπορέσει να αποφασίσει για την επιλεξιμότητά μου στο Power Saving Bonus των $250. 

 εάν αποσύρω τη συναίνεσή μου ή ενναλακτικά αν δεν χορηγήσω αποδεικτικά στοιχεία για τις 

περιστάσεις/τα στοιχεία μου, ίσως να μην είμαι επιλέξιμος/η για το Power Saving Bonus των $250 

που παρέχει το DELWP. 


