Αζήλα
Αρηζκ. πρωη.

5/7/2018
18930/2018

Προς : Όιες ηης Ε.Π.Σ. – κέιε Ε.Π.Ο.
Θέκα : Έγγραθο Ε.Ι.Π.
Σας δηαβηβάδοσκε ζσλεκκέλα έγγραθο Ε.Ι.Π. προς ελεκέρωζή ζας θαη παραθαιούκε
γηα ηης δηθές ζας ελέργεηες.

Πιεροθορίες: Τκήκα Μεηρώοσ Δειηίωλ
Τει . 210 9306 036
210 9306 002
210 9306 053

Πξνο : Όιεο ηηο Ε.Π.. – κέιε Ε.Π.Ο.
Θέκα : Πξάμε ζπλαίλεζεο ζρεηηθά κε επεμεξγαζία δεδνκέλωλ πξνζωπηθνύ
Υαξαθηήξα
Κύξηε Πξόεδξε,
αο δηαβηβάδνπκε ζπλεκκέλα έληππν πξάμεο ζπλαίλεζεο πνδνζθαηξηζηώλ ζρεηηθά
κε ηελ επεμεξγαζία ηωλ πξνζωπηθώλ δεδνκέλωλ ηνπο από ηηο Τπεξεζίεο ηεο
Ε.Π.Ο. θαη από ηηο Ε.Π..
Σν έληππν ζα ζπλππνβάιιεηαη κε ηελ αίηεζε κεηαβνιώλ ζε θάζε κεηαβνιή, ζα είλαη
ζπκπιεξωκέλν ζε όια ηα πεδία θαη ζα πξέπεη λα θέξεη ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο.
αο ελεκεξώλνπκε όηη ην Σκήκα Μεηξώνπ Δειηίωλ δελ ζα εθδίδεη Δειηία Αζιεηηθήο
Ιδηόηεηαο ζε πνδνζθαηξηζηέο πνπ δελ απνδέρνληαη ηελ επεμεξγαζία ηωλ
πξνζωπηθώλ δεδνκέλωλ ηνπο από ηελ Ε.Π.Ο. θαη ηηο Ε.Π..
Γηα ηελ εμαζθάιηζε όιωλ ηωλ εκπιεθνκέλωλ θνξέωλ θαη πξνο απνθπγή ηπρόλ
δπζάξεζηωλ κειινληηθώλ ζπλεπεηώλ, ζαο παξαθαινύκε λα κεξηκλήζεηε γηα ηελ
ελεκέξωζε όιωλ ζωκαηείωλ - κειώλ ζαο, ώζηε λα πξνζθνκίζνπλ ζπκπιεξωκέλα
ηα ωο άλω έληππα γηα όινπο ηνπο πνδνζθαηξηζηέο πνπ ζα ζπλερίζνπλ λα αλήθνπλ
ζηα ζωκαηεία έωο ηελ 31.07.2018.

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

