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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

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια ηων ζηοιχείων που υποβάλλονηαι με αυηή ηη δήλωζη μπορεί να ελεγχθεί με βάζη ηο αρχείο άλλων υπηρεζιών (άρθρο 8,
παρ. 4 Ν. 1599/1986)

(1)

ΠΡΟ :
Ο – Η Όλνκα:

Επώλπκν:

Όλνκα θαη Επώλπκν Παηέξα:
Όλνκα θαη Επώλπκν Μεηέξαο:
Ηκεξνκελία γέλλεζεο(2):
Σόπνο Γέλλεζεο:
Αξηζκόο Δειηίνπ Σαπηόηεηαο:
Σόπνο Καηνηθίαο:

Σει:
Οδόο:

Αξ. Σειενκνηνηύπνπ (Fax):

Με αηνκηθή κνπ επζύλε θαη γλσξίδνληαο ηηο θπξώζεηο
Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη:

Αξηζ:

ΣΚ:

Δ/λζε Ηιεθηξ.
Σαρπδξνκείνπ
(Ε-mail):

(3)

, πνπ πξνβιέπνληαη από ηεο δηαηάμεηο ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ

Παπαιηούμαι από ενδεσόμενερ αξιώζειρ, πος μποπεί να έσω, από ηην
διοίκηζη ηηρ ζσολήρ αλλά και από ηην Ελληνική Ποδοζθαιπική
Ομοζπονδία, καηά ηην διάπκεια ηη Σσολήρ UEFA-D πος θα
ππαγμαηοποιηθεί ζηην ΕΠΣ ΑΘΗΝΩΝ ηο διάζηημα 30-31.3.2020

(4)
Ηκεξνκελία:

../../2020
Ο – Η Δειώλ

(Τπνγξαθή)

(1) Αλαγξάθεηαη από ηνλ ελδηαθεξόκελν πνιίηε ή Αξρή ή ε Τπεξεζία ηνπ δεκόζηνπ ηνκέα, πνπ απεπζύλεηαη ε αίηεζε.
(2) Αλαγξάθεηαη νινγξάθσο.
(3) «Όπνηνο ελ γλώζεη ηνπ δειώλεη ςεπδή γεγνλόηα ή αξλείηαη ή απνθξύπηεη ηα αιεζηλά κε έγγξαθε ππεύζπλε δήισζε ηνπ
άξζξνπ 8 ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ηξηώλ κελώλ. Εάλ ν ππαίηηνο απηώλ ησλ πξάμεσλ ζθόπεπε λα πξνζπνξίζεη ζηνλ
εαπηόλ ηνπ ή ζε άιινλ πεξηνπζηαθό όθεινο βιάπηνληαο ηξίηνλ ή ζθόπεπε λα βιάςεη άιινλ, ηηκσξείηαη κε θάζεηξμε κέρξη 10 εηώλ.

