ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΙΣ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ
ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2018-2019
Παρακαλώ όπως γίνει δεκτή η αίτηση του παιδιού μου με τα παρακάτω στοιχεία στις Ακαδημίες της
«Ελαίας» Γυμναστικός Σύλλογος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης.

Επώνυμο :
Όνομα :
Ονοματεπώνυμο Πατέρα :
Ονοματεπώνυμο Μητέρας :
Διεύθυνση κατοικίας :

__/__/_____

Ημερομηνία γέννησης :

Αρ. :

Τ. Κ. :

Α.Μ.Κ.Α.

:

Πόλη :

Σχολείο :
Στοιχεία Επικοινωνίας

Τηλέφωνο

E-mail

Πατέρα :
Μητέρας :
Αθλητή / τριας :
Κατοικίας :

Ασφαλιστικό Ταμείο :

Συμπληρώνετε από τον Σύλλογο

Αριθμός:

Αρ. Απόδειξης:

Τμήμα:

Ποσό:

Αποστολή e-mail:

Δηλώνω υπεύθυνα ότι:

1. Το παιδί μου είναι απόλυτα υγιές, όπως προκύπτει από την ιατρική βεβαίωση που θα σας προσκομίσω και
ότι θα αναφέρω έγκαιρα στον προπονητή τυχόν πρόβλημα που αφορά την υγεία του παιδιού μου.
2. Έχω ενημερωθεί από τον προπονητή για τις ώρες προπονήσεων, τις συνθήκες, το πρόγραμμα άθλησης,
τον κανονισμό λειτουργίας και συμφωνώ. Επισκέφθηκα τον χώρο προπονήσεων και τον θεωρώ ασφαλή και
κατάληλο για την άθληση του παιδιού μου.
3. Έχω την αποκλειστική ευθύνη για την μετακίνηση του παιδιού μου στο χώρο που ορίζεται κάθε φόρα για
προπόνηση, αγώνα, ή άλλη δραστηριότητα του Συλλόγου.
4. Γνωρίζω καλά και συμφωνώ ότι η Ελαία δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για τυχόν φθορά, κλοπή ή
απώλεια αποσκευών, χρημάτων, εγγράφων και κάθε άλλου είδους προσωπικών αντικειμένων που οι χρήστες
φέρουν μαζί τους κατά την παραμονή τους στο γυμναστήριο.
5. Γνωρίζω καλά και συμφωνώ ότι η Ελαία δε φέρει καμία απολύτως ευθύνη για ζημιά σε περιουσία ή
τραυματισμό ατόμου, λόγω αμελούς ή ανεύθυνης χρήσης των εγκαταστάσεων και/ή λόγω αμελούς, ανεύθυνης
ή απερίσκεπτης συμπεριφοράς εντός αυτών.
6. Γνωρίζω και είμαι ενήμερος για τους κινδύνους που υπάρχουν κατά την διάρκεια ή μετά την προπόνηση και
τον αγώνα και απαλλάσσω από κάθε ευθύνη τους προπονητές και την Ελαία σε περίπτωση οποιουδήποτε
τυχόν τραυματισμού ή επιπλοκής.
7. Συμφωνώ, συναινώ και δίνω την συγκατάθεσή μου στην Ελαία να δημοσιεύει σε φυλλάδιά της, στα Μέσα
Μαζικής Ενημέρωσης, στο διαδίκτυο και ιδιαίτερα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, την ομαδική φωτογραφία
του τμήματος που συμμετέχουν, με σκοπό την προαγωγή και την ανάπτυξη του αθλήματος της γυμναστικής,
αλλά και προς όφελος της αθλητικής ανάπτυξης των αθλητών/τριων. (Σε αντίθετη περίπτωση ο/η αθλητής/τρια
με δικιά του ευθύνη δεν θα συμμετέχει στην διαδικασία της ομαδικής φωτογράφισης).
8. Συμφωνώ, συναινώ και δίνω την συγκατάθεσή μου στην Ελαία το ψηφιακό υλικό με φωτογραφίες και βίντεο
από τις δράσεις και εκδηλώσεις του συλλόγου να μπορεί να το διαθέσει απόκλειστικά και μόνο σε όσους
γονείς τυχόν ενδιαφέρονται.
9. Συμφωνώ, συναινώ και δίνω την συγκατάθεση μου στην Ελαία να βιντεοσκοπεί προπονήσεις για
εκπαιδευτικούς λόγους και για λόγους ασφαλείας.
10. Γνωρίζω καλά και συμφωνώ πως η Ελαία μπορεί να αρνηθεί την εγγραφή αθλητή/τρια στα τμήματα της για
οποιονδήποτε λόγο, όπως επίσης διατηρεί την ευχέρεια να διακόψει οποτεδήποτε την συμμετοχή
οποιουδήποτε συμμετέχοντα στις δραστηριότητές της, χωρίς ιδιαίτερη αιτιολογία.

Ο/Η Αιτών/ούσα

Ημερομηνία:

/

/ 2018
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Ενημέρωση και συγκατάθεση για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων
Η ΕΛΑΙΑ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ (εφεξής «Υπεύθυνος Επεξεργασίας» ή «Σύλλογος») σας ενημερώνει
δια του παρόντος ότι συλλέγει, επεξεργάζεται και αποθηκεύει, σε ηλεκτρονική και έγχαρτη μορφή, τα
προσωπικά δεδομένα που περιλαμβάνονται στην παρούσα (ιδίως τα ακόλουθα: Επώνυμο παιδιού, Όνομα
παιδιού,

Σχολείο, Ημ/ νία γέννησης παιδιού, Α.Μ.Κ.Α. παιδιού Διεύθυνση παιδιού, Τηλ. Οικίας παιδιού,

Ονοματεπώνυμο πατέρα, Κιν. τηλ. πατέρα, E-mail πατέρα, Ονοματεπώνυμο μητέρας, Κιν. τηλ. μητέρας, Email μητέρας, δεδομένα υγείας παιδιού, στατιστικής φύσεως πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα),
εφαρμοζομένων σχετικά των διατάξεων της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων,
ήτοι σήμερα το Νόμο 2472/1997, και, από 25/5/2018, τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου («Γενικός Κανονισμός Προσωπικών Δεδομένων»), όπως εκάστοτε ισχύουν
(εφεξής «η Νομοθεσία περί Προσωπικών Δεδομένων»), και σύμφωνα με τους κατωτέρω ειδικότερους όρους
και προϋποθέσεις:
Ο Σύλλογος συλλέγει τα ως άνω προσωπικά δεδομένα από εσάς αποκλειστικά προς τον σκοπό της
διασφάλισης της ομαλής λειτουργίας του, της εκτέλεσης της μεταξύ μας σύμβασης και της προστασίας της
ασφάλειας και της υγείας των παιδιών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Η νόμιμη βάση της ως άνω
επεξεργασίας είναι, αφενός, η δια της παρούσας χορηγούμενη έγγραφη συγκατάθεσή σας, και, αφετέρου, το
γεγονός ότι η επεξεργασία των ανωτέρω προσωπικών δεδομένων είναι απαραίτητη για την εκτέλεση της
μεταξύ μας σύμβασης. Ειδικά ως προς τα προσωπικά δεδομένα των γονέων που περιέχονται στην παρούσα,
νόμιμη βάση επεξεργασίας είναι, πέραν της δια της παρούσας χορηγούμενης έγγραφης συγκατάθεσής του
ενός γονέα, η ικανοποίηση του εννόμου συμφέροντος του Συλλόγου για επικοινωνία με τους γονείς για λόγους
που αφορούν το παιδί. Ειδικά ως προς τα δεδομένα υγείας νόμιμη βάση επεξεργασίας είναι, αφενός, η δια της
παρούσας χορηγούμενη έγγραφη συγκατάθεσή σας, και, αφετέρου, το ότι η γενόμενη επεξεργασία είναι
απαραίτητη για σκοπούς παροχής ιατρικής βοήθειας στο παιδί, εφόσον αυτό απαιτηθεί.
Τα ως άνω προσωπικά δεδομένα σας δεν θα διαβιβασθούν περαιτέρω σε οποιονδήποτε τρίτο χωρίς την
προηγούμενη έγγραφη συναίνεσή σας. Επίσης, ο Σύλλογος δεν θα διαβιβάσει τα ως άνω προσωπικά
δεδομένα σε χώρα εκτός της Ε.Ε. Τα ως άνω προσωπικά δεδομένα θα καταστούν προσιτά και θα
αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας από τους εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους και τα αρμόδια μέλη του
Δ.Σ. του Συλλόγου, οι οποίοι θα τα επεξεργασθούν αποκλειστικά για την εκπλήρωση των ως άνω σκοπών, και
σε καμία περίπτωση προς ίδιον όφελος. Περαιτέρω, ορισμένα από τα ως άνω προσωπικά δεδομένα θα
καταστούν προσιτά και θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, από
εξουσιοδοτημένους σε εξωτερικούς συνεργάτες (π.χ. εξωτερικό λογιστή) προς τον σκοπό εκτέλεσης της
μεταξύ μας σύμβασης.
Ο Σύλλογος θα τηρεί και επεξεργάζεται τα ως άνω προσωπικά δεδομένα για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται
για την εξυπηρέτηση των προαναφερθέντων σκοπών επεξεργασίας καθώς και για όσο χρονικό διάστημα
απαιτείται προκειμένου να συμμορφωθεί με τις νόμιμες υποχρεώσεις του και για την υπεράσπισή του έναντι
τυχόν νομικών αξιώσεων. Μετά δε το πέρας του ως άνω χρονικού διαστήματος θα προβεί στην οριστική
διαγραφή των ως άνω προσωπικών δεδομένων.

Με την επιφύλαξη συγκεκριμένων εξαιρέσεων, προϋποθέσεων και περιορισμών που προβλέπονται στην
Νομοθεσία περί Προσωπικών Δεδομένων, μπορείτε να ασκήσετε το δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης,
περιορισμού της επεξεργασίας, εναντίωσης, διαγραφής των ως άνω προσωπικών δεδομένων καθώς και –
μετά τη θέση σε εφαρμογή του Γενικού Κανονισμού Προσωπικών Δεδομένων– το δικαίωμα φορητότητας
αυτών. Σε περίπτωση άσκησης ενός εκ των ανωτέρω αναφερομένων δικαιωμάτων σας, ο Σύλλογος θα λάβει
κάθε δυνατό μέτρο για την έγκαιρη ικανοποίηση του αιτήματός σας, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα και υπό τις
προϋποθέσεις της Νομοθεσίας περί Προσωπικών Δεδομένων, ενημερώνοντάς σας γραπτώς για την
ικανοποίηση του αιτήματός σας, ή για τους λόγους που εμποδίζουν την εκ μέρους σας άσκηση, ή και την
ικανοποίηση ενός ή περισσοτέρων εκ των ως άνω αναφερομένων δικαιωμάτων σας σύμφωνα με τη
Νομοθεσία περί Προσωπικών Δεδομένων.
Επίσης, διατηρείτε ανά πάσα στιγμή το δικαίωμα να ανακαλέσετε την παρούσα συγκατάθεσή σας, χωρίς
ωστόσο να θιγεί η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στην παρούσα συγκατάθεση πριν από την
ανάκλησή της. Σας γνωρίζουμε ότι σε περίπτωση ανάκλησης της συγκατάθεσής σας, δεν θα είμαστε σε θέση
να κάνουμε χρήση των ως άνω προσωπικών δεδομένων και δεν θα είναι εφικτή η συμμετοχή του παιδιού σας
στο Σύλλογο.
Περαιτέρω, έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού
Χαρακτήρα, εφόσον θεωρείτε ότι η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων αντίκειται στην ισχύουσα
νομοθεσία.
Εάν έχετε οποιεσδήποτε απορίες σχετικά με την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων ή θέλετε να
ασκήσετε τα νόμιμα δικαιώματά σας, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το Σύλλογο

χρησιμοποιώντας τα

ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας:
Αλ. Παναγούλη 58, Βουλιαγμένη, Τ.Κ. 16671
Τηλ: 210 9625502 & 210 9625504, Δευτέρα - Παρασκευή, 18:00 - 20:00
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Καραμιχάλης Κωνστντίνος
Σε περίπτωση που ο Σύλλογος ορίσει Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων («Data Protection Officer») στο
πλαίσιο του Γενικού Κανονισμού Προσωπικών Δεδομένων, θα σας αποσταλεί σχετική ενημέρωση στο e-mail
σας που αναγράφεται ανωτέρω.
Έχω ενημερωθεί για την παραπάνω επεξεργασία των προσωπικών μου δεδομένων και των προσωπικών
δεδομένων του παιδιού μου, και παρέχω τη ρητή και ανεπιφύλακτη συγκατάθεσή μου, ατομικά και ως ασκών
την γονική μέριμνα του________________________________________________(ονοματεπώνυμο παιδιού),
στην επεξεργασία τους, όπως ειδικά αναφέρεται στο παρόν κείμενο.

Ο/Η Αιτών/ούσα

Ημερομηνία:
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