
ΔΗΛΩΗ ΤΓΚΑΣΑΘΕΗ ΓΙΑ ΣΗ ΤΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΠΡΟΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

 

Η Ελλθνικι Ομοςπονδία Πετοςφαίριςθσ που εδρεφει ςτθν …………………………………………………, οδόσ 

………….………..……………………………….τθλ…….………….……..email……………………………………….., ςφμφωνα με 

τισ διατάξεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ και τισ ςχετικζσ διατάξεισ του Κανονιςμοφ 2016/679περί 

προςταςίασ προςωπικών δεδομζνων, ενθμερώνει υπό τθν ιδιότθτα του υπευκφνου επεξεργαςίασ, 

το φυςικό πρόςωπο που υπογράφει τθ ςυνθμμζνθ αίτθςθ και τθν παροφςα διλωςθ, για τα εξισ:  

Α. ΕΙΔΟ ΚΑΙ ΠΗΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Τα δεδομζνα προςωπικοφ χαρακτιρα που περιζχονται ςε όλεσ τισ 

αιτιςεισ που διαβιβάηονται ςτθν Ομοςπονδία, κακώσ και ςε όλεσ τισ ενζργειεσ που προβαίνει  αυτι 

προσ άλλουσ φορείσ (εςωτερικοφ και εξωτερικοφ) και εμπεριζχει τα προςωπικά δεδομζνα 

ακλθτών/-τριών. 

Τα δεδομζνα αυτά είναι: 

Επώνυμο,Όνομα,Όνομα Πατζρα - Μθτζρασ,Ημερομθνία Γζννθςθσ,Τόποσ Γζννθςθσ,Υπθκοότθτα, 

Επάγγελμα,Αρ. Αςτ.Ταυτ.Δ/νςθ Κατοικίασ,Πόλθ, E-mail, Τθλζφωνο,Αρ, Μθτρώου Ε.Ο.ΠΕ., 

ΑΜΚΑ,Φωτογραφία κλπ 

Β. ΚΟΠΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ- ΧΡΟΝΟ ΣΗΡΗΗ - Σκοπόσ τθσ ςυλλογισ και επεξεργαςίασ είναι θ 

αξιολόγθςθ τθσ εγγραφισ με οποιοδιποτε τρόπο του ακλθτι/-τριασ ςτα πλαίςια του Κανονιςμοφ 

Beach & Snow Volley τθσ Ελλθνικισ Ομοςπονδίασ Πετοςφαίριςθσ (Ε.Ο.ΠΕ.), όπωσ αυτόσ ιςχφει. Τα 

ωσ άνω δεδομζνα κα τθροφνται ςτο αρχείο τθσ Ομοςπονδίασ για αόριςτο χρονικό διάςτθμα, όπωσ 

ακριβώσ και ςτθν βάςθ δεδομζνων του Μθτρώου Beach & Snow Volley τθσ Ε.Ο.ΠΕ., λόγω τιρθςθσ 

τθσ καρτζλασ του ακλθτι/-τριασ, προκειμζνου να γίνεται θ εγγραφι/ανανζωςθ/ μεταγραφι του/τθσ 

ςε κάκε αγωνιςτικι περίοδο. Τα ζγγραφα τα οποία φζρουν υπογραφι(-εσ) των ακλθτών/τριων ςτα 

οποία καταχωροφνται προςωπικά δεδομζνα κα τθροφνται ςε θλεκτρονικι μορφι.   

ΤΓΚΑΣΑΘΕΗ 

Με τθν υπογραφι τθσ παροφςασ διλωςθσ, ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ 

……………………………………………….του…………………… και τθσ………………… ι οι αςκοφντεσ τθν γονικι 

μζριμνα του ακλθτι  

Α)…………………….……………………………………………………...του…..…….…………και θ 

Β)……………………………………………………………………..του ………………………… Δθλώνω/δθλώνουμε ότι, με 

πλιρθ επίγνωςθ, βαςιηόμενοσ/-οι ςτθν ελεφκερθ και ανεμπόδιςτθ απόφαςθ μου/μασ, ςυμφωνώ/-

οφμε, ςυναινώ/-οφμε και παρζχω/-ουμε τθ ρθτι ςυγκατάκεςι μου/μασ ςτθν Ελλθνικι Ομοςπονδία 

Πετοςφαίριςθσ για τθν επεξεργαςία όλων των προςωπικών δεδομζνων- όπωσ αυτά ζχουν δθλωκεί 

ςτθν αίτθςθ μου/του τζκνου μασ και ςτα επιςυναπτόμενα δικαιολογθτικά- για τουσ παραπάνω 

ακλθτικοφσ λόγουσ και για το παραπάνω χρονικό διάςτθμα. Επιπροςκζτωσ δθλώνω/-ουμε ότι 

ζχω/ουμε ενθμερωκεί ότι τα Προςωπικά Δεδομζνα δφναται να κοινοποιθκοφν ςτθν FIVB ι ςτθ CEV  

ι ςε ξζνεσ Ομοςπονδίεσ, ςτθ Γ.Γ.Α., ςτθν Ε.Ο.Ε. ι ςε οποιαδιποτε άλλθ υπερκείμενθ Αρχι ηθτθκεί 

για αγωνιςτικοφσ και μόνο λόγουσ, και δθλώνω/-ουμε εν πλιρθ επίγνωςθ και βαςιηόμενοσ/-θ/-οι 

ςτθν ελεφκερθ και ανεμπόδιςτθ απόφαςθ μου/μασ ότι ςυμφωνώ/-οφμε, ςυναινώ/-οφμε και 

παρζχω/-ουμε τθν ρθτι ςυγκατάκεςι μου/μασ. 

Γνωρίηω/-ουμε δε το δικαίωμα πρόςβαςισ μου/-μασ ςτα πιο πάνω δεδομζνα, το δικαίωμα 

εναντίωςθσ ςτθν επεξεργαςία τουσ κακώσ και ανάκλθςθσ τθσ ςυγκατάκεςισ μου/μασοποτεδιποτε. 

ΑΠΟΔΕΧΟΜΑΙ 

Ημερομθνία………………..  

Υπογραφι……………………. 

 

Θεώρηςη του γνηςίου τησ υπογραφήσ από ΚΕΠ Δημόςια Αρχή ή Τπηρεςία 


