ΔΗΛΩΗ ΤΓΚΑΣΑΘΕΗ ΓΙΑ ΣΗ ΤΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ
ΠΡΟΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Η Ελληνική Ομοσπονδία Πετοσφαίρισης που εδρεύει στην Σπύρου Λούη, ΟΑΚΑ, Μαρούσι, 15123
τηλ. 210.6801950, email hellas@volleyball.gr, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας
και τις σχετικές διατάξεις του Κανονισμού 2016/679 περί προστασίας προσωπικών δεδομένων,
ενημερώνει υπό την ιδιότητα του υπευθύνου επεξεργασίας, το φυσικό πρόσωπο που υπογράφει
τη συνημμένη αίτηση και την παρούσα δήλωση, για τα εξής:
Α. ΕΙΔΟ ΚΑΙ ΠΗΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που περιέχονται σε
όλες τις αιτήσεις που διαβιβάζονται στην Ομοσπονδία, καθώς και σε όλες τις ενέργειες που
προβαίνει αυτή προς άλλους φορείς (εσωτερικού και εξωτερικού) και εμπεριέχει τα προσωπικά
δεδομένα αθλητών/-τριών.
Τα δεδομένα αυτά είναι:
Επώνυμο,Όνομα,Όνομα Πατέρα - Μητέρας,Ημερομηνία Γέννησης,Τόπος Γέννησης,Υπηκοότητα,
Επάγγελμα,Αρ. Αστ.Ταυτ.Δ/νση Κατοικίας,Πόλη, E-mail, Τηλέφωνο,Αρ, Μητρώου Ε.Ο.ΠΕ.,
ΑΜΚΑ,Φωτογραφία κλπ
Β. ΚΟΠΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ- ΧΡΟΝΟ ΣΗΡΗΗ - Σκοπός της συλλογής και επεξεργασίας
είναι η αξιολόγηση της εγγραφής με οποιοδήποτε τρόπο του αθλητή/-τριας στα πλαίσια του
Κανονισμού Beach & Snow Volley της Ελληνικής Ομοσπονδίας Πετοσφαίρισης (Ε.Ο.ΠΕ.), όπως
αυτός ισχύει. Τα ως άνω δεδομένα θα τηρούνται στο αρχείο της Ομοσπονδίας για αόριστο
χρονικό διάστημα, όπως ακριβώς και στην βάση δεδομένων του Μητρώου Beach & Snow Volley
της Ε.Ο.ΠΕ., λόγω τήρησης της καρτέλας του αθλητή/-τριας, προκειμένου να γίνεται η
εγγραφή/ανανέωση/ μεταγραφή του/της σε κάθε αγωνιστική περίοδο. Τα έγγραφα τα οποία
φέρουν υπογραφή(-ες) των αθλητών/τριων στα οποία καταχωρούνται προσωπικά δεδομένα θα
τηρούνται σε ηλεκτρονική μορφή.
ΤΓΚΑΣΑΘΕΗ
Με
την
υπογραφή
της
παρούσας
δήλωσης,
……………………………………………….του……………………
ασκούντες την γονική μέριμνα του αθλητή

ο
και

κάτωθι
υπογεγραμμένος
της…………………
ή
οι

Α)…………………….……………………………………………………...του…..…….…………και
η
Β)……………………………………………………………………..του
…………………………
Δηλώνω/δηλώνουμε ότι, με πλήρη επίγνωση, βασιζόμενος/-οι στην ελεύθερη και ανεμπόδιστη
απόφαση μου/μας, συμφωνώ/-ούμε, συναινώ/-ούμε και παρέχω/-ουμε τη ρητή συγκατάθεσή
μου/μας στην Ελληνική Ομοσπονδία Πετοσφαίρισης για την επεξεργασία όλων των προσωπικών
δεδομένων- όπως αυτά έχουν δηλωθεί στην αίτηση μου/του τέκνου μας και στα επισυναπτόμενα
δικαιολογητικά- για τους παραπάνω αθλητικούς λόγους και για το παραπάνω χρονικό διάστημα.
Επιπροσθέτως δηλώνω/-ουμε ότι έχω/ουμε ενημερωθεί ότι τα Προσωπικά Δεδομένα δύναται να
κοινοποιηθούν στην FIVB ή στη CEV ή σε ξένες Ομοσπονδίες, στη Γ.Γ.Α., στην Ε.Ο.Ε. ή σε
οποιαδήποτε άλλη υπερκείμενη Αρχή ζητηθεί για αγωνιστικούς και μόνο λόγους, και δηλώνω/ουμε εν πλήρη επίγνωση και βασιζόμενος/-η/-οι στην ελεύθερη και ανεμπόδιστη απόφαση
μου/μας ότι συμφωνώ/-ούμε, συναινώ/-ούμε και παρέχω/-ουμε την ρητή συγκατάθεσή μου/μας.
Γνωρίζω/-ουμε δε το δικαίωμα πρόσβασής μου/-μας στα πιο πάνω δεδομένα, το δικαίωμα
εναντίωσης στην επεξεργασία τους καθώς και ανάκλησης της συγκατάθεσής
μου/μαςοποτεδήποτε.
ΑΠΟΔΕΧΟΜΑΙ
Ημερομηνία………………..
Υπογραφή…………………….

Θεώρηση του γνησίου της υπογραφής από ΚΕΠ Δημόσια Αρχή ή Τπηρεσία

