Αρ. Πρωτ.____/____
ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2018-2019
ΑΘΛΗΜΑ ΠΙΝΓΚ ΠΟΝΓΚ

ΗΜΕΡ. ΕΓΓΡΑΦΗΣ:____/____/______

ΤΜΗΜΑ:………………..…

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΘΛΗΤΡΙΑΣ/ΑΘΛΗΤΗ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:_______________________________________ΗΜ.ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ:_________-________-________
Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ:________________________________________________________ ΤΚ_____________________
ΣΧΟΛΕΙΟ:______________________________________________________________________________________

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΣΚΟΥΝΤΩΝ ΤΗΝ ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ
1. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: _________________________________________________________________________
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: _________________________________________________________________________________
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: ____________________________________ ΚΙΝΗΤΟ: _____________________________________
E-MAIL: ______________________________________________________________________________________

2. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ________________________________________________________________________
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: _________________________________________________________________________________
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: ____________________________________ ΚΙΝΗΤΟ: _____________________________________
E-MAIL: ______________________________________________________________________________________



ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΑΣΧ



ΔΕΛΤΙΟ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ ΝΑΙ □



ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ*

□

(καταβάλλεται με την παρούσα αίτηση)
ΟΧΙ □

□

*ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΡΔΙΟΑΝΑΛΥΣΙΣ


ΝΑΙ □

ΟΧΙ □

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΑΔΕΛΦΟΥ Ή ΑΔΕΛΦΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ
ΟΝΟΜΑ: ____________________________________________________ ΤΜΗΜΑ: ________________

ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΜΟΥ ΑΠΟΔΕΧΟΜΑΙ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ: _________________________

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ
Ο σκοπός της παρούσας Δήλωσης Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων είναι να εξηγήσει τον
τρόπο και τους λόγους για τους οποίους χρησιμοποιούμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα. Σας παρακαλούμε να
διαβάσετε με προσοχή την παρούσα δήλωση. Η συναίνεσή σας είναι υποχρεωτική προκειμένου να μπορεί ο/η
αθλητής/τρια να εγγραφεί στο Σωματείο.
1. Ποια Προσωπικά Δεδομένα συλλέγουμε και πώς θα τα χρησιμοποιήσουμε
Συλλέγουμε, μέσω των αιτήσεων εγγραφής που συμπληρώνετε και τα αθλητικά δελτία των αθλητών,
Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα που σας αφορούν όπως όνομα, επώνυμο, διεύθυνση, ημερομηνία
γέννησης, φύλο, επάγγελμα, αριθμό μητρώου κοινωνικής ασφάλισης, τηλέφωνα, διεύθυνση ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου, ιατρικές βεβαιώσεις και γνωματεύσεις μόνο για:




την συμμετοχή των αθλητών σε προγράμματα άθλησης του Σωματείου και σε αγώνες,
την ενημέρωσή σας σχετικά με τα προγράμματα άθλησης του Σωματείου και σε δράσεις πολιτιστικού
και αθλητικού ενδιαφέροντος
την ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του Σωματείου των εκδηλώσεων και των αγωνιστικών
αποτελεσμάτων

2. Ποιος θα έχει πρόσβαση στα Προσωπικά Δεδομένα σας
Πρόσβαση στα Προσωπικά σας Δεδομένα έχουν οι έφοροι των αθλητικών τμημάτων αποκλειστικά και μόνο
για τους αθλητές του αντίστοιχου τμήματος και η γραμματέας του Σωματείου η οποία ορίζεται ως Υπεύθυνη
Επεξεργασίας Δεδομένων.
Εάν έχετε οποιαδήποτε απορία αναφορικά με την επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων, εάν θέλετε
να ασκήσετε οποιοδήποτε δικαίωμά σας, ή να υποβάλετε κάποιο παράπονο αναφορικά με τα Προσωπικά
Δεδομένα σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας Δεδομένων στο e-mail: info@gasholargos.gr ή μέσω αλληλογραφίας στη διεύθυνση ΖΑΚΥΝΘΟΥ 2 ΧΟΛΑΡΓΟΣ
3. Πόσο χρονικό διάστημα διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα
Θα φυλάσσουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα για τους σκοπούς που αναφέρονται παραπάνω, για όσο
διάστημα ισχύει η εγγραφή σας στο Σωματείο. Δεν θα διατηρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για
περισσότερο από όσο είναι απαραίτητο και θα τα διατηρήσουμε μόνο για τους σκοπούς για τους οποίους
ελήφθησαν.
4.

Πώς μπορείτε να υποβάλετε μια καταγγελία

Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι θίγεται με οποιονδήποτε τρόπο η προστασία των προσωπικών σας
δεδομένων, μπορείτε να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα: Κηφισίας
1-3. Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, www.dpa.gr.
Ο/Η ΑΙΤΩΝ/ΟΥΣΑ

