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ΠΡΟ: Προς: Όλες τις Ε.Π..- Π.Ε.Π...Έδρες τοσς.
Κύριε Πρόεδρε,
Σηα πλαίζια ζςμμόπθωζηρ ηος νέος Εςπωπαϊκού Κανονιζμού 679/2016, ζαρ
αποζηέλλοςμε ζςνημμένα ηην ππάξη ζςναίνεζηρ και επεξεπγαζίαρ ηων δεδομένων
πποζωπικού σαπακηήπα για ςπογπαθή ηηρ από όλα ηα μέλη ζαρ (μέλη ζωμαηείων,
ποδ/ζηέρ, διαιηηηέρ κλπ.).
Για ηην ΕΠΟ

ΠΡΑΞΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
Επώνυμο………………………………………….……………………………………………
Όνομα………………………….………………….……………………………………………
Όνομα Πατέρα…………………………….… Όνομα Μητέρας…………………………….
Τόπος γέννησης …………………………… Έτος γέννησης…..……………….………….
Τόπος κατοικίας……………………..……… Οδός……..…………………….….....………
Αριθμός ………………….….……………… Τ.Κ………………………………….…………
Αρ. Αστ. Ταυτότητας…………………….… Ημερ. Εκδ………………………..………...…
Τηλέφωνο ……………………………….…. Email………………………………………….
Ιδιότητα ………………………………………………………………………………………...
H ΕΠΟ και η ΕΠΣ συλλέγουν και χρησιμοποιούν κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που
πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα
προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η
συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή
ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με
διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο
περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή για την παροχή υπηρεσιών προς εσάς.
Χρησιμοποιούν τα προσωπικά δεδομένα που λαμβάνουν προκειμένου:
Να σας παρέχει υπηρεσίες και να ανταποκρίνεται στα αιτήματά σας ή τρίτων
σχετικά με το αντικείμενο στο οποίο αναφέρονται.
Να επικοινωνεί μαζί σας, εφόσον έχει εξασφαλίσει τη ρητή συγκατάθεσή σας
για αυτόν τον σκοπό, σχετικά με τις υπηρεσίες και να σας στέλνει
ειδοποιήσεις απευθείας ή μέσω τρίτων.
Να σας επιτρέπει να χρησιμοποιείτε συγκεκριμένες εφαρμογές και υπηρεσίες
τρίτων.
Να απαντάει στα αιτήματα και στα ερωτήματά σας ή σε τρίτους κατόπιν
εξουσιοδοτήσεως.
Να συμμορφώνεται και να επιβάλλει τις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις.
Η ΕΠΟ και η ΕΠΣ θα επεξεργάζονται τα προσωπικά δεδομένα μέσω του
προσωπικού τους και με τρίτους παρόχους υπηρεσιών (ομοσπονδίες, ενώσεις κλπ)
που βρίσκονται εντός και εκτός της Ε.Ε., ορισμένοι και σε χώρες που ενδέχεται να
μην παρέχουν το ίδιο επίπεδο προστασίας.
Η ΕΠΟ σας ενημερώνει για το δικαίωμα ανάκλησης/εναντίωσης/διόρθωσης των
προσωπικών δεδομένων του υποκειμένου, οποιαδήποτε στιγμή.

ΑΠΟΔΕΧΟΜΑΙ

Ημερομηνία .…../.…../ .…...…..

ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΧΟΜΑΙ

Υπογραφή

