
ΔΗΛΩΗ ΤΓΚΑΣΑΘΕΗ ΓΙΑ ΣΗ ΤΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ 

ΠΡΟΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

Το Σωματείο ………………… που εδρεφει ςτθν ……………………, 

οδόσ………………………………………………….τθλ…….………….……..email………………

……………………….., όπωσ νόμιμα εκπροςωπείται, ςφμφωνα με τισ 

διατάξεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ και τισ ςχετικζσ διατάξεισ του 

Κανονιςμοφ 2016/679 περί προςταςίασ προςωπικϊν δεδομζνων, 

ενθμερϊνει 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,  

 ςτα Φφλλα Αγϊνων,  

 ςτο πιςτοποιθτικό γζννθςθσ 

 κάρτα υγείασ 

 άδεια διαμονισ 

 ταυτότθτα/ταυτότθτα ομογενοφσ 

 βεβαιϊςεισ ςπουδϊν 

 παράβολο κατάκεςθσ, 

 ςε όλεσ τισ ενζργειεσ που προβαίνει το Σωματείο προσ τθν 

Ομοςπονδία και εμπεριζχει τα προςωπικά δεδομζνα ακλθτϊν/-

τριϊν, κακϊσ και αυτά που το Σωματείο ζχει νόμιμα ςυλλζξει για 

δικοφσ του ςκοποφσ, 

 ςε οποιοδιποτε άλλο ζγγραφο 

Τα δεδομζνα αυτά είναι: 

Επϊνυμο, Όνομα, Όνομα Πατζρα - Μθτζρασ, Ημερομθνία Γζννθςθσ, 

Τόποσ Γζννθςθσ, Υπθκοότθτα, Επάγγελμα, Αρ. Αςτ.Ταυτ., Αρ. 

Διαβατθρίου,  Δ/νςθ Κατοικίασ, Πόλθ, E-mail, Τθλζφωνο, Αρ, Μθτρϊου 

Ε.Ο.ΠΕ., ΑΜΚΑ, Φωτογραφία κλπ (εδώ μπορείτε να ςυμπληρώςετε και 

οτιδήποτε άλλο ςυλλζγετε και θεωρείται προςωπικό δεδομζνο) 

ΕΛΠΙΣ ΑΣ ΣΕΡΡΩΝ 2014 ΣΕΡΡΕΣ

ΑΡΓΙΛΟΥ ΚΤ 5 6938 444 878 elpis.volley.serres@hotmail.com



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 Εγγραφϊν-

Μετεγγραφϊν τθσ Ελλθνικισ Ομοςπονδίασ Πετοςφαίριςθσ (Ε.Ο.ΠΕ.), 

όπωσ αυτόσ ιςχφει. Τα ωσ άνω δεδομζνα κα τθροφνται ςτο αρχείο του 

Σωματείου για αόριςτο χρονικό διάςτθμα, όπωσ ακριβϊσ και ςτθν βάςθ 

δεδομζνων του Μθτρϊου τθσ Ε.Ο.ΠΕ., λόγω υποχρεωτικισ τιρθςθσ τθσ 

καρτζλασ του ακλθτι/-τριασ, προκειμζνου να γίνεται θ 

εγγραφι/ανανζωςθ/ μεταγραφι του/τθσ ςε κάκε αγωνιςτικι περίοδο 

και να δφναται να ελεγχκεί και να πραγματοποιθκεί θ μετακίνθςθ 

του/τθσ ακλθτι/-τριασ  ςε άλλο ςωματείο ςφμφωνα με τον Κανονιςμό 

Εγγραφϊν- Μετεγγραφϊν τθσ Ομοςπονδίασ. Επιπρόςκετα τα ςτοιχεία 

αυτά ςυλλζγονται προκειμζνου να εκδοκεί το δελτίο του ακλθτι και να 

μπορεί να ςυμμετζχει ςτουσ επίςθμουσ αγϊνεσ τθσ Ομοςπονδίασ. 

Τα ςτοιχεία των αλλοδαπϊν ακλθτϊν/-τριϊν αποςτζλλονται ςτθν 

Ομοςπονδία προζλευςθσ κάκε ακλθτι, ϊςτε να πραγματοποιθκεί 

ενθμζρωςθ, αν ο ακλθτισ είναι εγγεγραμμζνοσ ςτα μθτρϊα τουσ. Το 

ίδιο ιςχφει και για τουσ Κφπριουσ και Ομογενείσ ακλθτζσ/-τριεσ. 

Σε περίπτωςθ ςφναψθσ ςυμβολαίου τα προςωπικά δεδομζνα που 

αναφζρονται ςε αυτό, κα τθροφνται για όςο χρονικό διάςτθμα 

απαιτείται ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία. 

Τα ζγγραφα τα οποία φζρουν υπογραφι(-εσ) των ακλθτϊν/τριων ςτα 

οποία καταχωροφνται προςωπικά δεδομζνα κα τθροφνται ςε ζντυπθ 

και 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 ………………………… 

Δθλϊνω/δθλϊνουμε ότι, με πλιρθ επίγνωςθ, βαςιηόμενοσ/-οι ςτθν 

ελεφκερθ και ανεμπόδιςτθ απόφαςθ μου/μασ, ςυμφωνϊ/-οφμε, 



ςυναινϊ/-οφμε και παρζχω/-ουμε τθ ρθτι ςυγκατάκεςι μου/μασ ςτο 

Σωματείο και ςτθν Ελλθνικι Ομοςπονδία Πετοςφαίριςθσ για τθν 

επεξεργαςία όλων των προςωπικϊν 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 δθλϊνω/-ουμε ότι 

ζχω/ουμε ενθμερωκεί ότι τα Προςωπικά Δεδομζνα όπωσ αυτά 

προαναφζρκθκαν, κα είναι ορατά ςε όλουσ τουσ εξουςιοδοτθμζνουσ 

χριςτεσ του ιςτοχϊρου τθσ Βάςθσ Δεδομζνων Μθτρϊου Ακλθτϊν 

(http://eope.votis.gr), κακϊσ επίςθσ ότι τα δεδομζνα αυτά δφναται να 

κοινοποιθκοφν ςτθν FIVB ι ςτθ CEV ςε περίπτωςθ μετεγγραφισ του 

ακλθτι/-τριασ ςτο εξωτερικό ι ςε ξζνεσ Ομοςπονδίεσ, ςτθ Γ.Γ.Α., ςτθν 

Ε.Ο.Ε. ι ςε οποιαδιποτε άλλθ Αρχι ηθτθκεί για αγωνιςτικοφσ και μόνο 

λόγουσ  και δθλϊνω/-ουμε εν πλιρθ επίγνωςθ και βαςιηόμενοσ/-θ/-οι 

ςτθν ελεφκερθ και ανεμπόδιςτθ απόφαςθ μου/μασ ότι ςυμφωνϊ/-

οφμε, ςυναινϊ/-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 κακϊσ και 

ανάκλθςθσ τθσ ςυγκατάκεςισ μου/μασ οποτεδιποτε. 

ΑΠΟΔΕΧΟΜΑΙ  

Ημερομθνία………………..  

Υπογραφι……………………. 

  

Θεώρηςη του γνηςίου τησ υπογραφήσ από ΚΕΠ Δημόςια Αρχή ή Τπηρεςία 


