ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ
ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
ΑΘΛΟΥΜΕΝΟΥ ΜΕΛΟΥΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
Γ.Α.Σ.ΧΟΛΑΡΓΟΥ
Σας γνωρίζω ότι επιθυμώ να εγγραφώ στο Σωματείο ……………………………………………………………………

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ
Επώνυμο ..………………………………………..

Surname ………………………………………

Όνομα …………………………………………….

Name: ……………………………………………..

Υπηκοότητα …...………………………………….

Αρ. Αστ. Ταυτότητας/Διαβατηρίου……………………..

Όνομα Πατέρα ……………………………………

Όνομα Μητέρας …………………………………..

Ημερ/νία Γέννησης …….. / …….. / ……

Τόπος Γέννησης ………………………………….

Α.Μ.Κ.Α. ……………………………………………

E-mail …………………………………………

1. Έλαβα γνώση του Καταστατικού και των Κανονισμών της Ε.Ο.ΠΕ. και αποδέχομαι ανεπιφύλακτα τις διατάξεις τους. Δηλώνω
υπεύθυνα και εν γνώσει των συνεπειών του Καταστατικού, των Κανονισμών και της ισχύουσας Νομοθεσίας, ότι τα στοιχεία που
αναφέρονται στην Αίτηση είναι αληθή.
2. Σε περίπτωση δήλωσης ψευδών στοιχείων επιβάλλονται οι προβλεπόμενες ποινές από τους οικείους Κανονισμούς και την
ισχύουσα Νομοθεσία.
3. Δηλώνω ότι, με πλήρη επίγνωση, βασιζόμενοι στην ελεύθερη και ανεμπόδιστη απόφασή μας, συμφωνούμε, συναινούμε και
παρέχουμε τη ρητή συγκατάθεσή μας στο Σωματείο και στην Ελληνική Ομοσπονδία Πετοσφαίρισης για την επεξεργασία όλων των
προσωπικών δεδομένων - όπως αυτά έχουν δηλωθεί στην αίτηση μου/του τέκνου μας (π.χ. ονοματεπώνυμο, στοιχεία ταυτότητας,
φωτογραφία κ.λ.π.) και στα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά- για αόριστο χρονικό διάστημα. Επιπροσθέτως δηλώνουμε ότι
έχουμε ενημερωθεί ότι τα Προσωπικά Δεδομένα όπως αυτά προαναφέρθηκαν, θα είναι ορατά σε όλους τους εξουσιοδοτημένους
χρήστες του ιστοχώρου των Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών της Ε.Ο.ΠΕ., καθώς επίσης ότι τα δεδομένα αυτά δύναται να κοινοποιηθούν
στην FIVB ή στη CEV σε περίπτωση μετεγγραφής του αθλητή/-τριας στο εξωτερικό ή σε ξένες Ομοσπονδίες, στη Γ.Γ.Α., στην Ε.Ο.Ε. ή
σε οποιαδήποτε άλλη Αρχή ζητηθεί για αγωνιστικούς και μόνο λόγους. Επιπλέον παραχωρώ/παραχωρούμε άνευ ανταλλάγματος,
όρων και επιφυλάξεων τη μη αποκλειστική εκμετάλλευση των δικαιωμάτων που απορρέουν από την εικόνα και το όνομα μου/ το
όνομα του τέκνου μας ενδεικτικά και όχι περιοριστικά για χορηγικές συμφωνίες. Επιπρόσθετα παρέχω/ παρέχουμε τα πνευματικά
δικαιώματα μου/ του τέκνου μας ήχου και εικόνας και συναινώ/-ούμε στη λήψη βιντεοληπτικού υλικού κατά την διάρκεια
αγωνιστικών εκδηλώσεων και δηλώνω/δηλώνουμε, εν πλήρη επίγνωση και βασιζόμενος/-η/-οι στην ελεύθερη και ανεμπόδιστη
απόφαση μου/μας, ότι συμφωνούμε, συναινούμε και παρέχουμε την ρητή συγκατάθεσή μου/μας. Γνωρίζουμε δε το δικαίωμα
πρόσβασής μας στα πιο πάνω δεδομένα, το δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία τους καθώς και ανάκλησης της συγκατάθεσής
μου/μας οποτεδήποτε. Γνωρίζω/-ουμε δε το δικαίωμα πρόσβασής µου/μας στα πιο πάνω δεδομένα, το δικαίωμα εναντίωσης στην
επεξεργασία τους καθώς και ανάκλησης της συγκατάθεσής µου/μας οποτεδήποτε. Αποδέχομαι/-στε και αναγνωρίζω/-ουμε ότι η
ανάκληση της συγκατάθεσης μου/µας συνεπάγεται την αυτόματη διαγραφή μου/του τέκνου μας από τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες
της Ε.Ο.ΠΕ.

ΥΠΟΓΡΑΦΗ (ΑΘΛΗΤΩΝ/ΑΘΛΗΤΡΙΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗΣ ΤΩΝ 18 ΕΤΩΝ)

……………………..
ΓΙΑ ΑΘΛΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΜΙΚΡΟΤΕΡΗΣ ΤΩΝ 18 ΕΤΩΝ, ΘΕΣΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΕΝΕΧΕΙ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
ΤΟΥ ΚΑΘΕ ΓΟΝΕΑ ΠΟΥ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ, ΕΙΤΕ ΜΕΣΩ ΤΟΥ GOV.GR, ΕΙΤΕ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΚΕΠ
(ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΚΑΙ ΟΙ ΔΥΟ ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ)
Βεβαιώνεται υπεύθυνα η ταυτότητα του παραπάνω αθλητή – αθλήτριας.

Γ.Α.Σ.ΧΟΛΑΡΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΣ
ΓΙΑ ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ: ..................................................................................................

(Τίτλος & Έδρα του σωματείου)

.............................., ....... /…../ 20…
………………………………………..
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ή Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
(ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ & ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ)

