
ΔΗΛΩΗ ΤΓΚΑΣΑΘΕΗ ΑΘΛΗΣΗ/ΑΘΛΗΣΡΙΑ 

ΓΙΑ ΣΗ ΤΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΠΡΟΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

 

Το Σωματείο του Αςτικοφ Κϊδικα με τθν επωνυμία  «ΑΕΘΛΙΟ – ΔΙΕΘΝΗ ΤΛΛΟΓΟ ΑΓΩΝΩΝ ΔΡΟΜΟΤ 

ΤΠΕΡΑΠΟΣΑΕΩΝ» και για τθν επικοινωνία με το εξωτερικό, «AETHLIOS – International Association for Long – 

Distance Running», ζδρα ςτθ Νεμζα Κορινκίασ, οδόσ Φλοιοφντοσ, αρικμόσ 66, e-mail aethliosrace@yahoo.gr  και 

ςκοπό τθ διοργάνωςθ του Ολυμπίου Δρόμου (Olympian Race) Αρχ. Νεμζα - Αρχ. Ολυμπία 180 χλμ. με αφετθρία τθν 

Αρχαία Νεμζα και άλλων αγώνων δρόμου υπεραποςτάςεων, όπωσ εκπροςωπείται νόμιμα, ςυμμορφοφμενο προσ τισ 

διατάξεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ και τισ ςχετικζσ διατάξεισ του Κανονιςμοφ 2016/679 περί προςταςίασ προςωπικϊν 

δεδομζνων (GDPR), ενθμερϊνει με τθν ιδιότθτα του υπεφκυνου επεξεργαςίασ, το φυςικό πρόςωπο που υπογράφει τθ 

ςυνθμμζνθ αίτθςθ και τθν παροφςα διλωςθ για τα εξισ : 

 

1) ΕΙΔΟ ΚΑΙ ΠΗΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

Ωσ δεδομζνα προςωπικοφ χαρακτιρα που προςτατεφονται από τον άνω Κανονιςμό νοοφνται τα εξισ : 

- επϊνυμο, όνομα, όνομα πατζρα – μθτζρασ, θμερομθνία γζννθςθσ, τόποσ γζννθςθσ, υπθκοότθτα, επάγγελμα, 

ςτοιχεία αςτυνομικισ ταυτότθτασ, αρικμόσ διαβατθρίου,  διεφκυνςθ κατοικίασ,  τθλζφωνο, e-mail, αρικμόσ μθτρϊου 

ακλθτι, ΑΜΚΑ, Α.Φ.Μ. και Δ.Ο.Υ., αρικμόσ τραπεηικοφ λογαριαςμοφ, οπτικοακουςτικό υλικό (ενδ.: φωτογραφίεσ, 

βίντεο), επιδόςεισ και κατάταξθ ακλθτι/ακλιτριασ και γενικά δεδομζνα απαραίτθτα για τθν ςυμμετοχι του/τθσ ςτουσ 

αγϊνεσ, δεδομζνα υγείασ, ανάρτθςθ και δθμοςίευςθ ςτον ζντυπο και θλεκτρονικό Τφπο, ςε ακλθτικζσ ιςτοςελίδεσ, 

ςτθν ιςτοςελίδα του Σωματείου και ςτα μζςα κοινωνικισ δικτφωςθσ των εκδθλϊςεων και των αγωνιςτικϊν 

αποτελεςμάτων, αποςτολι των αποτελεςμάτων των Αγϊνων ςτισ αρμόδιεσ Ομοςπονδίεσ, Συλλόγουσ ι ςτατιςτικϊν 

ιςτοςελίδων, τθσ Ελλάδασ και του Εξωτερικοφ και δθμοςίευςθ αυτϊν. Επίςθσ Δεδομζνα Προςωπικοφ χαρακτιρα 

νοοφνται αντίςτοιχα ςτοιχεία του υποςτθρικτι του Ακλθτι. 

2) ΚΟΠΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ 

Σκοπόσ τθσ ςυλλογισ και επεξεργαςίασ των άνω δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα είναι: 

α)  θ αξιολόγθςθ τθσ εγγραφισ με οποιονδιποτε τρόπο του ακλθτι ι τθσ ακλιτριασ που ςυμμετζχει ςτουσ 

αγϊνεσ υπεραποςτάςεων που διοργανϊνει ο Σφλλογοσ –και 

β) θ εκτίμθςθ των κινδφνων για τθν υγεία του ακλθτι ι τθσ ακλιτριασ που ςυμμετζχει ςτουσ αγϊνεσ. 

Επιπρόςκετα τα ςτοιχεία αυτά ςυλλζγονται προκειμζνου να ενταχκεί ςτθ διαδικαςία που ςυνεπάγεται τθ 

ςυμμετοχι του ςτουσ αγϊνεσ του Σωματείου.  

3) ΧΡΟΝΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ  

Το Σωματείο ςυλλζγει τα απαραίτθτα από τα ανωτζρω προςωπικά δεδομζνα του ακλθτι/ακλιτριασ κατά τθν 

υποβολι τθσ αίτθςθσ ςυμμετοχισ του/τθσ ςτον Αγϊνα, τθν προςκόμιςθ των ςυνοδευτικϊν αυτισ (αίτθςθσ) εγγράφων 

και δικαιολογθτικϊν που απαιτοφνται για τθ ςυμμετοχι, κατά τθ διάρκεια του κάκε Αγϊνα, κατά τθν ανακοίνωςθ των 

αποτελεςμάτων και τθν αποςτολι τουσ ςε μζςα ενθμζρωςθσ ζντυπα και θλεκτρονικά, ςε ςχετικζσ με τον Αγϊνα 

ιςτοςελίδεσ και μζςα κοινωνικισ δικτφωςθσ, περιλαμβανομζνων και αυτϊν του Σωματείου, κακϊσ και ςτισ αρμόδιεσ 

Ομοςπονδίεσ ι Συλλόγουσ ςτθν Ελλάδα και το εξωτερικό.  

Τα ωσ άνω δεδομζνα διατθροφνται ςτο αρχείο του Σωματείου, ςε ζγγραφθ ι θλεκτρονικι μορφι, για όςο 

χρονικό διάςτθμα υφίςταται θ αίτθςθ και θ ςυμμετοχι ςτον κάκε Αγϊνα, κακϊσ και για όςο χρόνο απαιτείται για τθν 

παραγραφι τυχόν εκατζρωκεν αξιϊςεων, ςε κάκε δε περίπτωςθ για χρόνο όχι μικρότερο τθσ πενταετίασ (5 ζτθ), με 

τθν επιφφλαξθ τυχόν υποχρεϊςεων του Σωματείου από το νόμο, προκειμζνου να εντοπιςτοφν αξιόποινεσ πράξεισ ι να 

επιλυκοφν τυχόν διαφορζσ.   

Σε περίπτωςθ που υποβλθκεί αίτθςθ για ςυμμετοχι ςτον Αγϊνα, αλλά δεν υπάρξει ςυμμετοχι ς’ αυτόν, τότε 

το Σωματείο κα διατθρεί τα δεδομζνα για χρονικό διάςτθμα 5 ετϊν. 

Τα ςτοιχεία των αλλοδαπϊν ακλθτϊν/ακλθτριϊν κα αποςτζλλονται ςτο Σφλλογο ι Ομοςπονδία προζλευςισ 

τουσ ϊςτε να πραγματοποιθκεί ενθμζρωςθ εάν αυτό απαιτθκεί ι κρικεί αναγκαίο για ςκοποφσ των ακλθτικϊν 

διαδικαςιϊν. Το ίδιο ιςχφει και για τουσ Κφπριουσ και Ομογενείσ ακλθτζσ και ακλιτριεσ. 

Τα ζγγραφα που φζρουν υπογραφι του ακλθτι/ακλιτριασ, ςτα οποία καταχωροφνται προςωπικά του 

δεδομζνα, κα τθροφνται ςε ζντυπθ και θλεκτρονικι μορφι. 

4) ΑΠΟΔΕΚΣΕ 

Δεδομζνα μπορεί να διαβιβαςτοφν : 

 α) Στο Δ.Σ. του Σωματείου. 

β) Στο προςωπικό που διενεργεί τον Αγϊνα : γραμματεία αγϊνα, επόπτεσ, εφόρουσ, εκελοντζσ κ.λπ. 
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γ) Σε φωτογράφουσ, εικονολιπτεσ κ.λπ. 

δ) Σε δθμόςιεσ/δικαςτικζσ Αρχζσ. 

ε) Σε ιατροφσ, νοςθλευτζσ, νοςοκομεία, κζντρα υγείασ (δθμόςια και ιδιωτικά) κ.λπ. 

ςτ) Σε άλλουσ ακλθτικοφσ ςυλλόγουσ και Ομοςπονδίεσ τθσ Ελλάδασ και του εξωτερικοφ. 

5) ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΑ ΤΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ 

Τα δικαιϊματά ςασ ςχετικά με τα δεδομζνα που παρζχετε ςτο Σωματείο είναι τα εξισ: 

α) Δικαίωμα ενθμζρωςθ, πρόςβαςθσ και λιψθσ των προςωπικϊν δεδομζνων που μασ ζχετε γνωςτοποιιςει. 

β) Δικαίωμα διαγραφισ των δεδομζνων αυτϊν. Στθν περίπτωςθ αυτι το Σωματείο κα διαγράψει χωρίσ υπαίτια 

κακυςτζρθςθ τα δεδομζνα ςασ, όμωσ με τθν επιφφλαξθ τυχόν νόμιμων υποχρεϊςεϊν μασ να τα διατθριςουμε ι 

εφόςον υπεριςχφει δθμόςιο ςυμφζρον ι άλλο υπεριςχφον δικαίωμα που δεν κίγει το δικαίωμα προςταςίασ 

προςωπικϊν ςασ δεδομζνων.  

γ) Δικαίωμα διόρκωςθσ των δεδομζνων ςασ ςε περίπτωςθ ανακρίβειασ ι ςυμπλιρωςθσ ελλειπϊν δεδομζνων 

ςασ. 

δ) Δικαίωμα φορθτότθτασ, δθλαδι δικαίωμα να μεταφζρετε ςε άλλον υπεφκυνο επεξεργαςίασ τα δεδομζνα 

ςασ, ςε δομθμζνο μορφότυπο, εφόςον είναι τεχνικά εφικτό.  

Η άςκθςθ των άνω δικαιωμάτων του υποκειμζνου, προχποκζτει υποβολι ζγγραφθσ αίτθςθσ προσ το 

Διοικθτικό Συμβοφλιο του Σωματείου. Για οποιοδιποτε κζμα ςε ςχζςθ με τον Κανονιςμό Προςωπικϊν Δεδομζνων, το 

υποκείμενο τθσ επεξεργαςίασ (ακλθτισ/ακλιτρια) μπορεί να απευκυνκεί ςτον υπεφκυνο προςταςίασ δεδομζνων του 

Συλλόγου ςτο e-mail : aethliosrace@yahoo.gr. Και βζβαια ςτθν Αρχι Προςταςίασ Δεδομζνων Προςωπικοφ Χαρακτιρα, 

είτε εγγράφωσ (Κθφιςίασ 1-3, Τ.Κ. 11523 Ακινα), είτε θλεκτρονικά (www.dpa.gr). 

6) ΑΠΟΘΗΚΕΤΗ – ΑΦΑΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ  

Χρθςιμοποιοφμε παρόχουσ υπθρεςιϊν φιλοξενίασ δεδομζνων για τισ πλθροφορίεσ που ςυλλζγουμε και όλα τα 

απαραίτθτα τεχνικά και οργανωτικά μζτρα για τθν αςφαλι τιρθςθ των δεδομζνων ςασ κατά τθ διάρκεια τθσ 

επεξεργαςίασ τουσ.  

Το περιεχόμενο τθσ παροφςασ διλωςθσ, θ οποία διατίκεται ςε ζντυπθ ι θλεκτρονικι μορφι, ζχει ςτόχο τθν 

ςυλλογι και επεξεργαςία προςωπικϊν ςτοιχείων και δεδομζνων του κάκε ςυμμετζχοντοσ ακλθτοφ/ακλιτριασ ι 

υποςτθρικτι και θ υποβολι τθσ αποτελεί απαραίτθτθ προχπόκεςθ για τθν ςυμμετοχι του/τθσ ςτον αγϊνα. 

Με τθν υπογραφι τθσ παροφςασ διλωςθσ, ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ/θ ……….. ………………………………………. του 

…………………………. και τθσ ………………………, δθλϊνω ότι, με πλιρθ επίγνωςθ, βαςιηόμενοσ/θ ςτθν ελεφκερθ και 

ανεμπόδιςτθ απόφαςι μου, ςυμφωνϊ, ςυναινϊ και παρζχω τθ ρθτι ςυγκατάκεςι μου ςτο Σωματείο με τθν 

επωνυμία «ΑΕΘΛΙΟ – ΔΙΕΘΝΗ ΤΛΛΟΓΟ ΑΓΩΝΩΝ ΔΡΟΜΟΤ ΤΠΕΡΑΠΟΣΑΕΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο 

«ΑΕΘΛΙΟ», για τθν επεξεργαςία όλων των ανωτζρω προςωπικϊν δεδομζνων μου, όπωσ τα ζχω δθλϊςει ο ίδιοσ/θ 

ίδια ςτθν αίτθςι μου και ςτα επιςυναπτόμενα ς’ αυτιν δικαιολογθτικά, για τουσ παραπάνω ακλθτικοφσ λόγουσ και 

για το παραπάνω χρονικό διάςτθμα.  

Επιπροςκζτωσ δθλϊνω ότι ζχω ενθμερωκεί ότι τα Προςωπικά Δεδομζνα, όπωσ αυτά προαναφζρκθκαν, κα 

είναι ορατά ςε όλουσ τουσ εξουςιοδοτθμζνουσ χριςτεσ του ιςτοχϊρου τθσ Βάςθσ Δεδομζνων του άνω Σωματείου, 

κακϊσ επίςθσ ότι τα δεδομζνα αυτά δφναται να κοινοποιθκοφν ςε άλλεσ Ομοςπονδίεσ, ακλθτικοφσ ςυλλόγουσ και 

δθμόςιουσ ακλθτικοφσ φορείσ ι ς’ οποιαδιποτε άλλθ Αρχι χρειαςτεί, ςτθν Ελλάδα ι ςτο εξωτερικό, για αγωνιςτικοφσ 

και μόνο λόγουσ και δθλϊνω ότι παρζχω προσ τοφτο τθ ρθτι ςυγκατάκεςι μου. Γνωρίηω δε το δικαίωμα πρόςβαςισ 

μου ςτα πιο πάνω δεδομζνα, το δικαίωμα εναντίωςισ μου ςτθν επεξεργαςία τουσ, κακϊσ και το δικαίωμά μου 

ανάκλθςθσ τθσ ςυγκατάκεςισ μου οποτεδιποτε.- 

 

ΑΠΟΔΕΧΟΜΑΙ. 

 

Ημερομθνία …………………….. 

 

Υπογραφι ………………………. 

 

 

Θεϊρθςθ του γνθςίου τθσ υπογραφισ από ΚΕΠ ι άλλθ αρμόδια Αρχι ι Δθμόςια Υπθρεςία (όταν θ ςυγκατάκεςθ δεν γίνεται 

θλεκτρονικά και είναι ζντυπθ). 

mailto:aethliosrace@yahoo.gr
http://www.dpa.gr/

