
Γενικό Έντυπο Συγκατάθεσης Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδοµένων  

Ο/Η _________________________________________________του __________________ 

µε αρ. Δελτίου Ταυτότητας ____________________ (ή αρ. Διαβατηρίου 

__________________ όταν δεν υπάρχει ταυτότητα χώρας Ευρωπαϊκής Ένωσης) δηλώνω ότι 

δίνω την ελεύθερη, συγκεκριµένη, ρητή και µε πλήρη επίγνωση συγκατάθεση µου στον 

Αθλητικό Όμιλο Αντισφαίρισης Ηλιούπολης (ΑΟΑΗ) όπως συλλέγει, φυλάσσει και 

επεξεργάζεται τα Δεδοµένα Προσωπικού Χαρακτήρα (Προσωπικά Δεδοµένα) που µε 

αφορούν/αφορούν τον υιό-κόρη μου και ενεργώ ως ασκών τη γονική μέριμνα, σύµφωνα µε 

τον Γενικό Κανονισµό Προστασίας Δεδοµένων ΕΕ 2016/679 και την εκάστοτε εν ισχύ εθνική 

Νοµοθεσία, όπως αυτά εκάστοτε τροποποιούνται.  

Έχω ενηµερωθεί ότι: 

 - Ο Αθλητικός Όμιλος Αντισφαίρισης Ηλιούπολης (ΑΟΑΗ) θα συλλέγει, φυλάσσει και 

επεξεργάζεται σε ηλεκτρονική ή έντυπη µορφή Προσωπικά Δεδοµένα που µε αφορούν, για 

το χρονικό διάστηµα που απαιτείται, ανάλογα µε την περίπτωση  

- τα δεδοµένα αυτά µπορεί να είναι: ονοµατεπώνυµο, αριθµός ταυτότητας και/ή 

διαβατηρίου και/ή αριθµός αλλοδαπού πολίτη, τηλέφωνο, τηλεοµοιότυπο, ταχυδροµική 

διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύθυνση, αριθµό Φ.Π.Α., βιογραφικά σηµειώµατα (CV), σύναψη 

συµβάσεων, επίτευξη του στόχου της συνεργασίας, εξέταση αίτησης πρόσληψης, 

ενηµέρωση, ιατρικές βεβαιώσεις κ.α. 

- τα πιο πάνω Προσωπικά Δεδοµένα θα χρησιµοποιούνται µόνο για τους ακόλουθους 

σκοπούς, ανάλογα µε την περίπτωση, για την πραγμάτωση των σκοπών  του Ομίλου, όπως 

περιγράφονται στο Καταστατικό του,  

- η παροχή Προσωπικών Δεδοµένων που µε αφορούν στον Αθλητικό Όμιλο Αντισφαίρισης 

Ηλιούπολης (ΑΟΑΗ), αποτελεί νοµική υποχρέωση σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό 

Προσωπικών Δεδομένων 

- ο Αθλητικός Όμιλος Αντισφαίρισης Ηλιούπολης (ΑΟΑΗ) µπορεί να διαβιβάσει τα 

Προσωπικά Δεδοµένα µου, µόνο εάν είναι απαραίτητο, σε συνεργάτες του ή μέλη του Δ.Σ. 

για νόµιµους σκοπούς και/ή σε αρµόδιες αρχές/υπηρεσίες για συµµόρφωση µε το Νόµο.  

Κατανοώ ότι έχω τα πιο κάτω δικαιώµατα σε σχέση µε τα Προσωπικά Δεδοµένα που µε 

αφορούν:  

- ενηµέρωσης - πρόσβασης - διόρθωσης ή τροποποίησης - διαγραφής (Δικαίωµα στη λήθη) 

- περιορισµού επεξεργασίας - γνωστοποίησης - φορητότητας δεδοµένων - εναντίωσης στην 

επεξεργασία - στην µη αυτοµατοποιηµένη ατοµική λήψη αποφάσεων από µέρους του 

Αθλητικού Ομίλου Αντισφαίρισης Ηλιούπολης (ΑΟΑΗ) - καταγγελίας στην Αρμόδια Αρχή 

Προστασίας Δεδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα - ανάκλησης της δήλωσης συγκατάθεσής 

µου ανά πάσα στιγµή.  

Η ανάκληση της συγκατάθεσης µου δεν θίγει τη νοµιµότητα της επεξεργασίας που 

βασίστηκε στη συγκατάθεση µου πριν την ανάκλησή της.  



Σε περίπτωση που ο Αθλητικός Όμιλος Αντισφαίρισης Ηλιούπολης (ΑΟΑΗ) ως Υπεύθυνος 

Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδοµένων έχει έννοµο συµφέρον διατήρησης των 

Προσωπικών Δεδοµένων που µε αφορούν, το αίτηµα µου για ανάκληση και/ή διαγραφή 

τους µπορεί να µην γίνει αποδεκτό.  

Έχω επίσης ενηµερωθεί ότι:  

- η ιστοσελίδα της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα είναι διαθέσιµη 

στον ιστότοπο http://www.dpa.gr  και ότι - µπορώ να απευθύνω οποιοδήποτε 

αίτηµα/ερώτηµα στην διεύθυνση contact@dpa.gr – να γνωστοποιήσω περιστατικό 

παραβίασης στην διεύθυνση databreach@dpa.gr και να υποβάλλω καταγγελία στην 

διεύθυνση complaints@dpa.gr . 
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