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ΚΙΝΗΣΟ :

ΔΗΛΩΗ ΑΘΛΗΣΡΙΑ - ΑΘΛΗΣΗ
(ΓΙΑ ΑΘΛΗΣΡΙΕ & ΑΘΛΗΣΕ ΑΝΩ ΣΩΝ 18 ΕΣΩΝ)
ΕΛΑΒΑ ΓΝΩΗ ΣΗ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΑΙΣΗΗ ΚΑΙ ΤΜΦΩΝΩ

ΔΗΛΩΗ ΓΟΝΕΑ Η ΚΗΔΕΜΟΝΑ
(ΓΙΑ ΑΘΛΗΣΡΙΕ & ΑΘΛΗΣΕ ΚΑΣΩ ΣΩΝ 18 ΕΣΩΝ)
ΕΛΑΒΑ ΓΝΩΗ ΣΗ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΑΙΣΗΗ ΚΑΙ ΤΜΦΩΝΩ

ΤΠΟΓΡΑΦΗ ΑΘΛΗΣΡΙΑ - ΑΘΛΗΣΗ
(Ονοματεπώνυμο ολογράφωσ)

ΤΠΟΓΡΑΦΗ ΓΟΝΕΑ Η ΚΗΔΕΜΟΝΑ
(Ονοματεπώνυμο ολογράφωσ)

ΤΠΟΓΡΑΦΗ ΠΡΟΕΔΡΟΤ ΩΜΑΣΕΙΟΤ
(Ονοματεπώνυμο ολογράφωσ)

ΤΠΟΓΡΑΦΗ ΓΕΝΙΚΟΤ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ ΩΜΑΣΕΙΟΤ
(Ονοματεπώνυμο ολογράφωσ)

ΦΡΑΓΙΔΑ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΩΜΑΣΕΙΟΤ

Δηαβάζηε ΠΡΟΕΚΣΙΚΑ. Δειώλσ ππεύζπλα ηα θάησζη θαη ζπλαηλώ:
1. Επηβεβαηώλσ, απνδερόκελνο θάζε επζύλε, όηη πξνζσπηθά σο αζιεηήο έρσ / ή ην παηδί κνπ πνπ αζθείηαη σο αζιεηήο έρεη
πεξάζεη επηηπρώο θάζε απαξαίηεηε ηαηξηθή εμέηαζε, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαξδηνινγηθώλ θαη παζνινγηθώλ εμεηάζεσλ ζε
πηζηνπνηεκέλνπο ηαηξνύο θαη παηδηάηξνπο, γηα ηελ αζθαιή ζπκκεηνρή ζε αζιεηηθέο εθδειώζεηο πνπ ελέρνπλ ζσκαηηθήπλεπκαηηθή-ςπρνινγηθή πίεζε θαη έληαζε, θαη έρσ / έρεη ηελ ηαηξηθή άδεηα λα ζπκκεηέρσ / ζπκκεηέρεη ζε απηέο ηηο αγσληζηηθέο
εθδειώζεηο ησλ ζσκαηείσλ θαη ηεο ππεξθείκελεο αζιεηηθήο νκνζπνλδίαο ΕΟΣ-ΑΟΥ, όπσο απηέο πξνβιέπνληαη ζηηο δεκόζηεο
πξνθεξύμεηο αγώλσλ.
2. Απαιιάζζσ από θάζε επζύλε ηελ ΕΟΣ-ΑΟΥ, ην Δηνηθεηηθό ηεο πκβνύιην, ηνπο νξγαλσηέο ησλ αγσληζηηθώλ εθδειώζεσλ, ηνπο
ρνξεγνύο, ηνπο πξνπνλεηέο, ηνπο εθπξνζώπνπο θαη ππεύζπλνπο ησλ ζσκαηείσλ γηα νηαδήπνηε δεκηά θαη ζσκαηηθή βιάβε, όπσο
θαη λα έρεη ζπκβεί, όηαλ έιαβε ρώξα θαηά ηελ θαλνληθή πξνγξακκαηηζκέλε δηαδηθαζία αζιεηηθήο ζπκκεηνρήο ζην άζιεκα ηνπ
cheerleading θαη ηηο εθδειώζεηο ηνπ, όπσο απηή έρεη πξνβιεθζεί από ηνπο πξνπνλεηέο πνπ θαζνδεγνύλ θαη επηβιέπνπλ ηελ
αζιεηηθή απηή ζπκκεηνρή.
3. Kαη’ εθαξκνγή ηνπ Νένπ Επξσπατθνύ Καλνληζκνύ Πξνζηαζίαο Πξνζσπηθώλ Δεδνκέλσλ 2016/679, (α) ζαο ελεκεξώλνπκε
ζρεηηθά κε ηελ επεμεξγαζία ησλ πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ ζαο, (β) ζαο ρνξεγνύκε πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ ελ ιόγσ
επεμεξγαζία, θαη (γ) ζαο ελεκεξώλνπκε γηα ηα ζρεηηθά δηθαηώκαηά ζαο. Επεμεξγαζία ησλ πξνζσπηθώλ ζαο δεδνκέλσλ: Σα
πξνζσπηθά δεδνκέλα ζαο απνηεινύλ αληηθείκελν επεμεξγαζίαο από ην ζσκαηείν πνπ ζπκκεηέρεηε, θαη ηελ ΕΟΣ-ΑΟΥ σο
ππεξθείκελε αξκόδηα νκνζπνλδία ηνπ αζιήκαηνο ζηελ νπνία ην ζσκαηείν πνπ ζπκκεηέρεηε έρεη πξνζρσξήζεη, όπσο πξνβιέπεηαη
από ην λόκν 2725/1999 θαη ην θαηαζηαηηθό ηεο νκνζπνλδίαο κε ζρεηηθή δήισζή ηνπ ζσκαηείνπ ζαο όηη ην απνδέρεηαη. Σα
πξνζσπηθά ζαο δεδνκέλα απνηεινύλ αληηθείκελν επεμεξγαζίαο γηα ηνπο αλαγθαίνπο ζθνπνύο απνζηνιήο ελεκεξσηηθνύ πιηθνύ,
επηθνηλσλίαο, δειηίσλ ηύπνπ, αλαθνηλώζεσλ, πξνζθιήζεσλ θαη άιισλ απνζηνιώλ θαη θιήζεσλ ζπλαθώλ κε ηελ εμάζθεζε ησλ
δηθαησκάησλ ζαο σο κέιε ηνπ ζσκαηείνπ ζαο θαη ηεο ΕΟΣ-ΑΟΥ. Σα πξνζσπηθά ζαο δεδνκέλα ζα δηαηεξνύληαη από ην ζσκαηείν
ζαο θαη ηελ ΕΟΣ-ΑΟΥ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ιεηηνπξγίαο ζαο σο κέιε ηνπ, θαη ζα δεκνζηεύνληαη πξνο όθεινο ηεο ιεηηνπξγίαο ζαο
σο ηέηνην, εθηόο εάλ δεηήζεηε ηε δηαγξαθή ζαο από κέινο ηνπ ζσκαηείνπ ζαο θαη δειώζεηε όηη δελ επηζπκείηε πιένλ θακία
επηθνηλσλία από ην ζσκαηείν ή ηελ ΕΟΣ-ΑΟΥ πξνο εζάο. Πξνζσπηθά δεδνκέλα δελ ζπιιέγνληαη όηαλ επηζθέπηεζζε ηελ
ηζηνζειίδα ηεο ΕΟΣ-ΑΟΥ, εθηόο αλ παξαδώζεηε εζείο ην βηνγξαθηθό ζαο. Εθηόο από ηελ IP address θαη ηελ ηνπηθή ζέζε ηνπ
επηζθέπηε, νη πιεξνθνξίεο πνπ ζπιιέγνληαη από ηελ Google Analytics είλαη αλώλπκα ζηνηρεία θπθινθνξίαο πνπ
ζπκπεξηιακβάλνπλ πιεξνθνξίεο πεξηεγεηή, κεραλήκαηνο θαη γιώζζαο. Η ΕΟΣ-ΑΟΥ ρξεζηκνπνηεί ηα Google Analytics and
Cookies ώζηε λα βειηηώζεη ηηο ππεξεζίεο ηεο ηζηνζειίδαο ηεο, ηελ εκπεηξία ηνπ ρξήζηε θαη λα αλαιύζεη πσο γίλεηαη ρξήζε ηνπ
ηζνηόπνπ. Σα δηθαηώκαηά ζαο: Έρεηε δηθαίσκα λα ιάβεηε από ηελ ΕΟΣ-ΑΟΥ επηβεβαίσζε γηα ην θαηά πόζνλ ή όρη πξνζσπηθά
δεδνκέλα πνπ ζαο αθνξνύλ πθίζηαληαη επεμεξγαζία θαη ζε πεξίπησζε πνπ ηα πξνζσπηθά ζαο δεδνκέλα πθίζηαληαη επεμεξγαζία,
έρεηε ην δηθαίσκα λα δεηήζεηε πξόζβαζε ζηα πξνζσπηθά ζαο δεδνκέλα θαη ζε δηάθνξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ επεμεξγαζία
ηνπο, όπσο ελδεηθηηθά ηνπο απνδέθηεο ησλ πξνζσπηθώλ ζαο δεδνκέλσλ, ην ρξνληθό δηάζηεκα γηα ην νπνίν ζα απνζεθεπηνύλ ηα
πξνζσπηθά ζαο δεδνκέλα θηι. Έρεηε δηθαίσκα λα δεηήζεηε αληίγξαθν ησλ πξνζσπηθώλ ζαο δεδνκέλσλ πνπ πθίζηαληαη
επεμεξγαζία, λα δεηήζεηε ηε δηόξζσζε αλαθξηβώλ πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ πνπ ζαο αθνξνύλ, λα δεηήζεηε ηε ζπκπιήξσζε
ειιηπώλ πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ πνπ ζαο αθνξνύλ, λα δεηήζεηε ηε δηαγξαθή πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ πνπ ζαο αθνξνύλ, λα
δεηήζεηε λα δηαθνπεί ε επεμεξγαζία ησλ πξνζσπηθώλ ζαο δεδνκέλσλ, λα ιακβάλεηε ηα πξνζσπηθά δεδνκέλα πνπ ζαο αθνξνύλ
ζε δνκεκέλε, θνηλώο ρξεζηκνπνηνύκελε θαη αλαγλσξίζηκε από κεραλήκαηα κνξθή, λα δηαβηβάδεηε ηα πξνζσπηθά ζαο δεδνκέλα
ζε άιινλ ππεύζπλν επεμεξγαζίαο, ρσξίο αληίξξεζε από ηελ ΕΟΣ-ΑΟΥ, λα δεηήζεηε ηελ απεπζείαο δηαβίβαζε ησλ πξνζσπηθώλ
ζαο δεδνκέλσλ από ηελ ΕΟΣ-ΑΟΥ ζε άιινλ ππεύζπλν επεμεξγαζίαο, εθόζνλ απηό είλαη ηερληθά εθηθηό, λα αληηηαρζείηε αλά πάζα
ζηηγκή ζηελ επεμεξγαζία πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ πνπ ζαο αθνξνύλ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη γηα ζθνπνύο εκπνξηθήο
πξνώζεζεο, λα αλαθαιέζεηε ηε ζπγθαηάζεζή ζαο νπνηεδήπνηε. Γηα νπνηαδήπνηε απνξία έρεηε ζε ζρέζε κε ηελ επεμεξγαζία ησλ
πξνζσπηθώλ ζαο δεδνκέλσλ από ηελ ΕΟΣ-ΑΟΥ ή/θαη ηα ζρεηηθά δηθαηώκαηά ζαο, παξακέλνπκε ζηε δηάζεζή ζαο. Σα δεδνκέλα
πνπ ζπιιέγνληαη ζρεηηθά κε ηα αζινύκελα κέιε καο: Η ΕΟΣ-ΑΟΥ είλαη ππνρξεσκέλε λα παξαδίδεη ζε θάζε θπζηθό πξόζσπν, ηελ
αίηεζε εγγξαθήο αζινύκελνπ κέινπο ηεο ΕΟΣ-ΑΟΥ. Η αίηεζε πξέπεη λα πεξηέρεη ηα πιήξε ζηνηρεία πνπ πξνβιέπεη ν αζιεηηθόο
λόκνο 2725/1999, ηα νπνία ππνρξενύκαζηε λα ζπιιέγνπκε, θαη λα πξνσζνύκε, όπνηε απηό καο δεηεζεί κε επίζεκν λόκηκν
έγγξαθν ζηελ ππεξθείκελε δεκόζηα αξρή (ζήκεξα ηελ Γεληθή Γξακκαηεία Αζιεηηζκνύ), θαη ζηνπο ππεξθείκελνπο δηεζλείο θνξείο
Αζιεηηζκνύ, ζρεηηθά κε ηα αζιήκαηα πνπ ε ΕΟΣ-ΑΟΥ θαιιηεξγεί.
4. Δίλσ ηελ άδεηα θαη ην δηθαίσκα γηα ειεύζεξε ρξήζε ηνπ νλόκαηνο θαη ηεο εηθόλαο κνπ ή ηνπ παηδηνύ κνπ από ηα κέζα καδηθήο
επηθνηλσλίαο, γηα ρξήζε από ην ζσκαηείν ζην νπνίν αζιεηηθά αλήθεη, ηελ ππεξθείκελε νκνζπνλδία ΕΟΣ-ΑΟΥ, ηνπο δηνξγαλσηέο,
ηνπο ρνξεγνύο, γηα ηελ θαιιηέξγεηα - αλάδεημε θαη κε θεξδνζθνπηθή νηθνλνκηθή ππνζηήξημε ηνπ αζιήκαηνο ηνπ cheerleading, όπσο
επίζεο θαη γηα ελεκέξσζε ησλ ειιεληθώλ θαη δηεζλώλ αζιεηηθώλ αξρώλ ζύκθσλα κε ηηο πξνβιέςεηο ηνπ ειιεληθνύ αζιεηηθνύ
λόκνπ θαη ησλ δηεζλώλ θαλόλσλ αζιεηηθήο ζπκκεηνρήο.
5. Η ΕΟΣ-ΑΟΥ εγγπάηαη, από ηελ πιεπξά ηεο, ηελ αζθάιεηα ησλ πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ πνπ δηαηεξεί θαη δηαζθαιίδεη ηα
δεδνκέλα απηά από κε εμνπζηνδνηεκέλε πξόζβαζε αγλώζησλ, κε ην θαηάιιειν ινγηζκηθό πνπ θπθινθνξεί ζηελ αγνξά.
6. Δειώλσ όηη δηάβαζα, θαηαλόεζα θαη ζπκθώλεζα κε ηνπο αλσηέξσ όξνπο ζπκκεηνρήο θαη ηηο αλσηέξσ πιεξνθνξίεο, θαη όηη
παξέρσ ηελ ζπλαίλεζή κνπ γηα ηελ ζπλέρηζε ηεο ζπλεξγαζίαο καο θαη ηελ εμάζθεζε ησλ δηθαησκάησλ κνπ σο κέινο ηνπ
ζσκαηείνπ πνπ αλαθέξεηαη ζηελ παξνύζα αίηεζε, όπσο αλαθέξεηαη αλαιπηηθά αλσηέξσ, αιιά θαη ηα παξαζηαηηθά πνπ
απνζηέιινληαη ειεθηξνληθά κεηαμύ εκνύ θαη ηνπ ζσκαηείνπ ή ηηο ελεκεξώζεηο ηερληθήο θύζεσο πνπ αθνξνύλ ηηο
ππνδνκέο/ππεξεζίεο πνπ ην ζσκαηείν κνπ παξέρεη, αθνύ απηή ε επηθνηλσλία είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ ζρέζε καο θαη ηελ ζπλέρηζε
ηεο ζπλεξγαζίαο καο.
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