Αζήλα
Αξηζκ. πξωη.

11/7/2018
19635/2018

Πξνο : Όιεο ηηο Ε.Π.Σ. – κέιε Ε.Π.Ο.
Θέκα : Έγγξαθν Ε.Ι.Π. - Παξάηαζε δηαδηθαζίαο ππνβνιήο εληύπωλ θαη
ζπκπιεξωκαηηθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε πξάμε ζπλαίλεζεο γηα
επεμεξγαζία πξνζωπηθώλ δεδνκέλωλ.
Σαο δηαβηβάδνπκε ζπλεκκέλα έγγξαθν ηεο Επηηξνπήο Ιδηόηεηαο – Πνδνζθαηξηζηώλ
πξνο ελεκέξωζή ζαο.

Πιεξνθνξίεο : Τκήκα Μεηξώνπ Δειηίωλ
Τει 210 9306 036
210 9306 002
210 9306 053

Πξνο : Όιεο ηηο Ε.Π.. – κέιε Ε.Π.Ο.
Θέκα : Παξάηαζε δηαδηθαζίαο ππνβνιήο εληύπωλ θαη ζπκπιεξωκαηηθέο
πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε πξάμε ζπλαίλεζεο γηα επεμεξγαζία
πξνζωπηθώλ δεδνκέλωλ.
Κύξηε Πξόεδξε,
αο ελεκεξώλνπκε όηη ε δηαδηθαζία πξνζθόκηζεο ζηηο νηθείεο Ε.Π.. ηωλ εληύπωλ
ζρεηηθά κε ηελ ζπλαίλεζε επεμεξγαζίαο πξνζωπηθώλ δεδνκέλωλ, ζα ιάβεη
παξάηαζε έωο ηελ Παξαζθεύε 28.09.2018.
αο ππελζπκίδνπκε όηη όπνηνο πνδνζθαηξηζηήο δελ απνδερηεί ηελ επεμεξγαζία ηωλ
πξνζωπηθώλ ηνπ δεδνκέλωλ (απνθιεηζηηθά γηα ηνπο ιόγνπο πνπ αλαγξάθνληαη ζηελ
πξάμε ζπλαίλεζεο) από ηηο Ε.Π.. θαη ηελ Ε.Π.Ο., δελ ζα έρεη δηθαίωκα ζπκκεηνρήο
ζηηο δηνξγαλώζεηο πνπ έρεη δηθαίωκα λα αγωλίδεηαη ε νκάδα ηνπ.
ηελ πεξίπηωζε πνπ ηα ζωκαηεία
δελ ζα δύλαληαη λα
πξνζθνκίζνπλ
ζπκπιεξωκέλα έληππα γηα όινπο ηνπο εγγεγξακκέλνπο πνδνζθαηξηζηέο ηνπο,
δηθαίωκα ζπκκεηνρήο ζηηο δηνξγαλώζεηο ζα έρνπλ κόλν όζνη πνδνζθαηξηζηέο
απνδερηνύλ ηελ επεμεξγαζία ηωλ πξνζωπηθώλ ηνπο δεδνκέλωλ από ηηο Ε.Π.. θαη
ηελ Ε.Π.Ο. (π.ρ αλ έλα ζωκαηείν έρεη 150 εγγεγξακκέλνπο πνδνζθαηξηζηέο θαη
πξνζθνκίζεη έληππα γηα ηνπο 100 , δηθαίωκα ζπκκεηνρήο ζα έρνπλ νη 100
πνδνζθαηξηζηέο πνπ ζπκπιήξωζαλ ην έληππν).
Οη πνδνζθαηξηζηέο ρξεηάδεηαη λα ζπκπιεξώζνπλ θαη λα πξνζθνκίζνπλ κηα κόλν
θνξά ην έληππν θαη όρη ζε θάζε κεηαβνιή πνπ ζα αθνινπζεί κεηαγελέζηεξα.
Σν έληππν ζα ζπλππνβάιιεηαη κε ηελ αίηεζε κεηαβνιώλ γηα ηνπο πνδνζθαηξηζηέο
πνπ πξόθεηηαη λα πξαγκαηνπνηήζνπλ κεηαβνιέο θαη ζα θέξεη ην γλήζην ηεο
ππνγξαθήο.
Σα έληππα ζπλαίλεζεο ηωλ αλειίθωλ πνδνζθαηξηζηώλ ζα πξέπεη λα ππνγξάθνληαη
από ηνλ θεδεκόλα θαη λα θέξνπλ ην γλήζην ππνγξαθήο ηνπ.
Οη Ε.Π.. κεηά ηελ πξνζθόκηζε ηωλ εληύπωλ από ηα ζωκαηεία νθείινπλ λα
δεκηνπξγήζνπλ θαηαζηάζεηο κε ηνπο εγγεγξακκέλνπο πνδνζθαηξηζηέο ηνπ θάζε
ζωκαηείνπ, πνπ απνδέρηεθαλ ηελ επεμεξγαζία ηωλ πξνζωπηθώλ ηνπο δεδνκέλωλ
από ηηο Ε.Π.. θαη ηελ Ε.Π.Ο. θαη λα ηηο παξαδώζνπλ ζεωξεκέλεο ζηα ζωκαηεία.
Σα ζωκαηεία ζα ππνρξενύληαη λα πξνζθνκίδνπλ ηηο ωο άλω θαηαζηάζεηο καδί κε ηα
Δειηία Αζιεηηθήο Ιδηόηεηαο ζηνλ δηαηηεηή πξηλ από θάζε αγώλα.
Η ωο άλω δηαδηθαζία αθνξά απνθιεηζηηθά πνδνζθαηξηζηέο εξαζηηερληθώλ
ζωκαηείωλ.
Επίζεο ζαο δηαβηβάδνπκε ζπλεκκέλα έληππν πξάμεο ζπλαίλεζεο κεηαθξαζκέλν
ζηελ αγγιηθή γιώζζα.
Παξαθαινύκε όπωο κεξηκλήζεηε γηα ηελ ελεκέξωζε όιωλ ηωλ ζωκαηείωλ – κειώλ
ζαο.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ Ε.Ι.Π.

ΔΙΑΚΟΦΩΣΗ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ

ΠΡΑΞΗ ΤΝΑΙΝΕΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΣΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΥΑΡΑΚΣΗΡΑ
Επώλπκν………………………………………….……………………………………………
Όλνκα………………………….………………….……………………………………………
Όλνκα Παηέξα…………………………….… Όλνκα Μεηέξαο…………………………….
Τόπνο γέλλεζεο …………………………… Έηνο γέλλεζεο…..……………….………….
Τόπνο θαηνηθίαο……………………..……… Οδόο……..…………………….….....………
Αξηζκόο ………………….….……………… Τ.Κ………………………………….…………
Αξ. Αζη. Ταπηόηεηαο…………………….… Ηκεξ. Εθδ………………………..………...…
Τειέθωλν ……………………………….…. Email………………………………………….
Ιδηόηεηα ………………………………………………………………………………………...
H ΕΠΟ θαη ε ΕΠΣ ζπιιέγνπλ θαη ρξεζηκνπνηνύλ θάζε πξάμε ή ζεηξά πξάμεωλ πνπ
πξαγκαηνπνηείηαη κε ή ρωξίο ηε ρξήζε απηνκαηνπνηεκέλωλ κέζωλ, ζε δεδνκέλα
πξνζωπηθνύ ραξαθηήξα ή ζε ζύλνια δεδνκέλωλ πξνζωπηθνύ ραξαθηήξα, όπωο ε
ζπιινγή, ε θαηαρώξηζε, ε νξγάλωζε, ε δηάξζξωζε, ε απνζήθεπζε, ε πξνζαξκνγή
ή ε κεηαβνιή, ε αλάθηεζε, ε αλαδήηεζε πιεξνθνξηώλ, ε ρξήζε, ε θνηλνιόγεζε κε
δηαβίβαζε, ε δηάδνζε ή θάζε άιιε κνξθή δηάζεζεο, ε ζπζρέηηζε ή ν ζπλδπαζκόο, ν
πεξηνξηζκόο, ε δηαγξαθή ή ε θαηαζηξνθή γηα ηελ παξνρή ππεξεζηώλ πξνο εζάο.
Χξεζηκνπνηνύλ ηα πξνζωπηθά δεδνκέλα πνπ ιακβάλνπλ πξνθεηκέλνπ:
Να ζαο παξέρνπλ ππεξεζίεο θαη λα αληαπνθξίλνληαη ζηα αηηήκαηά ζαο ή
ηξίηωλ ζρεηηθά κε ην αληηθείκελν ζην νπνίν αλαθέξνληαη.
Να επηθνηλωλνύλ καδί ζαο, εθόζνλ έρνπλ εμαζθαιίζεη ηε ξεηή ζπγθαηάζεζή
ζαο γηα απηόλ ηνλ ζθνπό, ζρεηηθά κε ηηο ππεξεζίεο θαη λα ζαο ζηέιλνπλ
εηδνπνηήζεηο απεπζείαο ή κέζω ηξίηωλ.
Να ζαο επηηξέπνπλ λα ρξεζηκνπνηείηε ζπγθεθξηκέλεο εθαξκνγέο θαη
ππεξεζίεο ηξίηωλ.
Να απαληνύλ ζηα αηηήκαηα θαη ζηα εξωηήκαηά ζαο ή ζε ηξίηνπο θαηόπηλ
εμνπζηνδνηήζεωο.
Να ζπκκνξθώλνληαη θαη λα επηβάιινπλ ηηο ηζρύνπζεο λνκηθέο απαηηήζεηο.
Η ΕΠΟ θαη ε ΕΠΣ ζα επεμεξγάδνληαη ηα πξνζωπηθά δεδνκέλα κέζω ηνπ
πξνζωπηθνύ ηνπο θαη κε ηξίηνπο παξόρνπο ππεξεζηώλ (νκνζπνλδίεο, ελώζεηο θιπ)
πνπ βξίζθνληαη εληόο θαη εθηόο ηεο Ε.Ε., νξηζκέλνη θαη ζε ρώξεο πνπ ελδέρεηαη λα
κελ παξέρνπλ ην ίδην επίπεδν πξνζηαζίαο.
Η ΕΠΟ ζαο ελεκεξώλεη γηα ην δηθαίωκα αλάθιεζεο/ελαληίωζεο/δηόξζωζεο ηωλ
πξνζωπηθώλ δεδνκέλωλ ηνπ ππνθεηκέλνπ, νπνηαδήπνηε ζηηγκή.

ΑΠΟΔΕΥΟΜΑΙ

Ημερομηνία .…../.…../ .…...…..

ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΥΟΜΑΙ

Υπογραφή

ACT OF CONSENT FOR THE PROCESSING OF PERSONAL DATA

Surname ………………………………………….……………………………………………
Name ………………………….………………….……………………………………………
Father's Name…………………………….

Mother's Name……………………………....

Place of birth ……………………………..

Year of birth…..……………….………….....

Residence……………………..……….....

Street……..…………………….….....………

Number ………………….….…………….

P.O. Box………………………………….…..

Nr. of ident. card…………………….…...

Date of issuance ………………………..…..

Telephone number……………………….

Email………………………………………….

Capacity ………………………….………………….…………………………………………
HFF and the Regional Amateur Football Association (EPS) collect and use any and
all acts or series of acts performed with or without the use of automated means, on
personal data or aggregates of personal data, such as the collection, registration,
organisation, structure, storage, adaptation or modification, recovery, search of
information, use, disclosure by forwarding, dissemination or any other form of
disposal, correlation or combination, limitation, erasure or destruction, for the
provision of services to you.
They use the personal data they collect in order to:
Provide you with services and respond to your requests or requests by third
parties in connection with the object they refer to.
Communicate with you, provided they have obtained your express consent to
do so, as regards the services and send you direct alerts or alerts through
third parties.
Permit you to use specific applications and services of third parties.
Respond to your requests and queries or to third parties following the
relevant authorisation.
Comply with and enforce the applicable legal requirements.
HFF and the Regional Amateur Football Associations (EPS) shall process the
personal data through their personnel and through third-party service providers
(federations, associations, etc.) located inside and outside the EU, some of which
may not provide the same level of protection.
HFF informs you of your right to revoke/oppose/correct the data subject's personal
data at any time.

I ACCEPT
Date .…../.…../ .…...…..

I DO NOT ACCEPT
Signature

