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ΤΓΚΑΣΑΘΕΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΩΝ ΠΡΟΩΠΙΚΩΝ
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Με τθν υπογραφι τθσ παροφςασ διλωςθσ, ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ/θ δθλώνει ότι:
ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ
ΟΝΟΜΑ ΠΑΣΕΡΑ

ΟΝΟΜΑ
ΜΗΣΕΡΑ

ΑΡΙΘΜΟ ΜΗΣΡΩΟΤ
ΕΟΑΒ
Ο Γονζασ/Κθδεμόνασ (ςυμπληρώνεται για ανήλικουσ)
ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ
ΟΝΟΜΑ ΠΑΣΕΡΑ

ΟΝΟΜΑ
ΜΗΣΕΡΑ

Ζχω ενθμερωκεί με ςαφινεια ότι το Σωματείο και θ Ομοςπονδία Άρςθσ Βαρών ςυλλζγουν και
επεξεργάηονται με ςυγκεκριμζνουσ τρόπουσ [καταχωροφν, τροποποιοφν, οργανώνουν, αποκθκεφουν,
αναρτοφν, διαβιβάηουν, ςυςχετίηουν και διαγράφουν] τα προςωπικά δεδομζνα μου/του τζκνου μου
ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα νομοκεςία και τισ διατάξεισ του Γενικοφ Κανονιςμοφ Ρροςταςίασ Δεδομζνων
679/2016. Γνωρίηω ότι τα προςωπικά δεδομζνα, που επιδζχονται επεξεργαςίασ, είναι όςα καταγράφονται
ςτισ αιτιςεισ προσ τουσ παραπάνω φορείσ [ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο και μητρώνυμο, τόποσ και
ημερομηνία γζννηςησ, υπηκοότητα, διεφθυνςη κατοικίασ και τηλζφωνο, φωτογραφία], κακώσ και όςα
ςυμπεριλαμβάνονται ςε δελτία ταυτότθτασ και άδειεσ διαμονισ, διαβατιρια, πιςτοποιθτικά γζννθςθσ και
οικογενειακισ κατάςταςθσ, κάρτεσ υγείασ, βεβαιώςεισ ςπουδών, φφλλα και εκκζςεισ αγώνων και ςε κάκε
ζγγραφθ πράξθ απαραίτθτθ για τθν ακλθτικι δραςτθριότθτά. Επίςθσ είμαι ενιμεροσ ότι, ςφμφωνα με τθν
κείμενθ νομοκεςία και τουσ Κανονιςμοφσ τθσ Άρςθσ Βαρών, θ παραπάνω επεξεργαςία λαμβάνει χώρα με
ςκοπό τθν επικοινωνία με τον Ακλθτι, τθν εγγραφι /μεταγραφι του ςε Σωματεία, τθν καταχώρθςθ ςτο
Μθτρώο Ακλθτών, τθν εξαςφάλιςθ τθσ ακλθτικισ ιδιότθτασ με τθν ζκδοςθ αντίςτοιχου Δελτίου και
Κάρτασ Υγείασ, τθν ςυμμετοχι ςε αγώνεσ και τθν καταγραφι των αποτελεςμάτων, κακώσ και τον ζλεγχο
χριςθσ απαγορευμζνων ουςιών [Ντόπινγκ]. Ζχω πλθροφορθκεί επαρκώσ ότι δφναται τα παραπάνω
δεδομζνα να διαβιβαςτοφν ςε Διεκνείσ Ομοςπονδίεσ και Διεκνείσ Φορείσ τθσ Άρςθσ Βαρών του
εξωτερικοφ, ςτθν Ελλθνικι Ολυμπιακι Επιτροπι, ςτον Ε.Σ.ΚΑ.Ν., ςτο Υφυπουργείο και τθ Γενικι
Γραμματεία Ακλθτιςμοφ και ςε άλλουσ αρμόδιουσ Φορείσ για τθν εκπλιρωςθ των ςκοπών επεξεργαςίασ,
κακώσ και δεδομζνα αγωνιςτικισ κατάςταςθσ να αναρτθκοφν ςτον ιςτότοπο και ςτθν πλατφόρμα
κοινωνικισ δικτφωςθσ τθσ Ομοςπονδίασ και του Σωματείου προσ ενθμζρωςθ του κοινοφ. Ενθμερώκθκα
ότι αποκθκεφονται μόνο τα δεδομζνα που επιβάλλει θ κείμενθ νομοκεςία και όςα είναι απαραίτθτα για
τθν άκλθςθ και ςυμμετοχι ςε αγώνεσ Άρςθσ Βαρών, ενώ διατθροφνται αποκθκευμζνα κατά το διάςτθμα
τθσ ακλθτικισ δράςθσ, κακώσ και μετζπειτα προσ απόδειξθ τθσ ακλθτικισ ιδιότθτασ και ενθμζρωςθσ του
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κοινοφ και ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ νομικζσ διατάξεισ. Γνωρίηω τα δικαιώματα μου/του τζκνου μου
αναφορικά με τθν προςταςία των προςωπικών δεδομζνων, τα οποία περιλαμβάνουν τθν πρόςβαςθ και
τθν διόρκωςθ των ςτοιχείων, τον περιοριςμό τθσ επεξεργαςίασ τουσ, τθν φορθτότθτα ι τθ διαγραφι
τουσ, κακώσ και τθν ανάκλθςθ τθσ παροφςασ ςυγκατάκεςθσ, εφόςον η άςκηςη τουσ δεν αντιτίθεται ςε
νομική υποχρζωςη ή ζννομο ςυμφζρον του Σωματείου και τησ Ομοςπονδίασ Άρςησ Βαρών ή αφορά
επίςημα αποτελζςματα αγώνων. Ππωσ πλθροφορικθκα, για να αςκιςω τα παραπάνω δικαιώματά μου
οφείλω να απευκφνω ςχετικό αίτθμα ςτο Σωματείο και ςτθν Ομοςπονδία Άρςθσ Βαρών [Κτιριο Δ’ Ρρώθν
Ξενώνεσ ΟΑΚΑ, Λεωφ. Κθφιςίασ 37, Μαροφςι 15123, info@weightlifting.gr] ωσ υπεφκυνουσ επεξεργαςίασ
των δεδομζνων, ενώ καταγγελία υποβάλλεται ςτθν Αρχι Ρροςταςίασ Δεδομζνων Ρροςωπικοφ
Χαρακτιρα [www.dpa.gr].
Δθλώνω ότι, κατανοώ με ςαφινεια τθν παραπάνω επεξεργαςία των δεδομζνων, όπωσ αναφζρεται
και μου παρουςιάςτθκε, και αλθκινά και ελεφκερα παρζχω τθ ρθτι ςυγκατάκεςθ µου ςτο Σωµατείο και
ςτθν Eλλθνικι Οµοςπονδία Άρςθσ Βαρών για τθν επεξεργαςία των προςωπικών δεδοµζνων μου/του
τζκνου μου ςφμφωνα με τουσ προαναφερόμενουσ τρόπουσ και ςκοποφσ.

Ημερομθνία:
ΤΠΟΓΡΑΦΗ ΑΘΛΗΣΗ ι
ΓΟΝΕΑ/ΚΗΔΕΜΟΝΑ

(Να ςυμπληρωθεί ολογράφωσ και ιδιοχείρωσ το ονοματεπώνυμο)

Οδθγίεσ για τθ ςυμπλιρωςθ του Εγγράφου






Η αίτθςθ υπογράφεται από τον/τθν ακλθτι/τρια, τουσ γονείσ ι κθδεµόνεσ (αν είναι ανιλικοσ/κθ - κάτω
των 18 ετών).
υμπλθρώνεται θ επωνυμία και θ ζδρα του ωματείου, που ανικει ο Ακλθτισ.
Σο ζγγραφο ςυγκατάκεςθσ πρζπει *1+ να διατθρείται ςτο αρχείο του ωματείου και *2+ αντίγραφο αυτοφ
να διαβιβάηεται θλεκτρονικά ι φυςικά ςτθν Ομοςπονδία Άρςθσ Βαρών, ωσ ζγγραφθ απόδειξθ
ςυναίνεςθσ του Ακλθτι.
Αποφεφγετε διορκώςεισ ςτο ζγγραφο.

2

