
Δήλωζη Σςναίνεζηρ ζε επεξεπγαζία πποζωπικών δεδομένων 

(αξιωμαηούσων ομάδων) 

Επώλπκν  

Όλνκα  

Όλνκα Παηέξα  

Όλνκα Μεηέξαο  

Τόπνο γέλλεζεο  Έηνο γέλλεζεο  

Τόπνο θαηνηθίαο  Οδόο  

Αξηζκόο  Τ.Κ  

Αξ. Αζη. Ταπηόηεηαο  Ηκεξ. Εθδ  

Τειέθωλν  Email  

(Σύκθωλα κε ηνλ Καλνληζκό ΕΕ 2016/679 ηνπ Επξωπαϊθνύ Κνηλνβνπιίνπ ηεο 27εο Απξηιίνπ 2016 γηα ηελ 

πξνζηαζία ηωλ θπζηθώλ πξνζώπωλ έλαληη ηεο επεμεξγαζίαο ηωλ δεδνκέλωλ πξνζωπηθνύ ραξαθηήξα θαη γηα ηελ 

ειεύζεξε θπθινθνξία ηωλ δεδνκέλωλ απηώλ, γηα ζπληνκία θαινύκελνο ΓΚΠΔ θαη ηελ εζληθή λνκνζεζία Ν. 

4624/2019) 

1. Είδορ δεδομένων  πνπ ππόθεηληαη ζε επεμεξγαζία:  Τα αλαγθαία, γηα ηελ ηαπηνπνίεζε ηνπ πξνζώπνπ, ζηνηρεία 

ηαπηόηεηαο,  ηα αλαγθαία γηα ηελ απόδεημε ηεο ηδηόηεηαο (π.ρ. κέινο Δ.Σ. Σωκαηείνπ, Δηεπζύλωλ ζύκβνπιόο ή 

εθπξόζωπνο ΠΑΕ), ηα αλαγθαία γηα ηελ άζθεζε ηεο πνδνζθαηξηθήο δξαζηεξηόηεηαο  (π.ρ. πξνπνλεηήο, επόπηεο 

αζθαιείαο, θιπ) θαη ηα αλαγθαία γηα ηελ επηθνηλωλία (δηεύζπλζε, ηειέθωλν). 

2. Σκοπόρ επεξεπγαζίαρ 

α) γηα ηελ δπλαηόηεηα εθπξνζώπεζεο ηωλ ζωκαηείωλ θαη ηωλ ΠΑΕ, ζηελ ΕΠΟ, ζηηο Επηηξνπέο ηεο ΕΠΟ, ζηηο 

θιεξώζεηο θππέινπ θαη πξωηαζιεκάηωλ, ζηηο Ελώζεηο θ.ι.π. β) γηα ηελ δπλαηόηεηα ππνγξαθήο ηωλ εγγξάθωλ 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ έθδνζε δειηίωλ ηωλ πνδνζθαηξηζηώλ (αηηήζεηο κεηαβνιώλ)  γ) γηα ηελ άζθεζε 

δξαζηεξηνηήηωλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ην πνδόζθαηξν (πξνπνλεηήο, παξαηεξεηήο αγώλα, επόπηεο αζθαιείαο, 

θ.ι.π.), δ) γηα ηελ  έθδνζε ηαπηνηήηωλ,  δειηίωλ πηζηνπνηήζεωλ, πηζηνπνηεηηθώλ, θ.ι.π. θαη ε) γηα επηβνιή –θαη 

αλάξηεζε ζην εηδηθό γηα ηνλ ζθνπό απηό δηαδηθηπαθό ρώξν- πεηζαξρηθώλ πνηλώλ πνπ επηβάιινληαη ζηνπο 

αμηωκαηνύρνπο ηωλ νκάδωλ επ αθνξκή ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο ζην άζιεκα.  

3. Αποδέκηερ δεδομένων 

α) αμηωκαηνύρνη πνδνζθαηξηθώλ αγώλωλ (δηαηηεηέο, θι.π.) β) Όια ηα αξκόδηα ηηκήκαηα ηεο ΕΠΟ θαη ηωλ 

Ελώζεωλ πνπ ζρεηίδνληαη κε έθδνζε ηαπηνηήηωλ,  δειηίωλ πηζηνπνηήζεωλ, πηζηνπνηεηηθώλ, θ.ι.π. ηωλ πξνζώπωλ 

πνπ αθνύλ πνδνζθαηξηθέο δξαζηεξηόηεηεο, γ) ηα πεηζαξρηθά όξγαλα ηνπ πνδνζθαίξνπ, δ) όια ηα αξκόδηα 

ηκήκαηα πνπ νη επηηξνπέο ηεο ΕΠΟ θαη ηωλ Ελώζεωλ  γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο θαη θαινύκελνπο ζ΄απηέο 

αμηωκαηνύρνπο, ε) ηα αξκόδηα ηκήκαηα ηεο ΕΠΟ, πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο εγγξαθέο, κεηαγξαθέο θαη ηηο ελ γέλεη 

κεηαθηλήζεηο ηωλ πνδνζθαηξηζηώλ, όπωο θαη νη μέλεο νκνζπνλδίεο θαη νη νκάδεο όπνπ νη  πνδνζθαηξηζηέο 

κεηεγγξάθνληαη ζηελ πεξίπηωζε κεηεγγξαθώλ εμωηεξηθνύ (γηα ηνπο αμηωκαηνύρνπο νκάδωλ πνπ ππνγξάθνπλ ηα 

ζρεηηθά έγγξαθα, θ.ι.π.). Ση) νη νηθνλνκηθέο ππεξεζίεο Ε.Π.Ο. θαη ηωλ Ελώζεωλ γηα ηελ πεξίπηωζε  πιεξωκώλ. 

4. Χπόνορ διαηήπηζηρ ηων δεδομένων 

Τα δεδνκέλα απνζεθεύνληαη γηα ηελ ειάρηζηε δπλαηή πεξίνδν. Σε θάζε πεξίπηωζε, ηα δεδνκέλα δηαηεξνύληαη γηα 

ρξνληθό δηάζηεκα αλάινγν κε ηνλ ζθνπό ηεο επεμεξγαζίαο, όπωο πεξηγξάθεηαη αλωηέξω, δειαδή γηα ηελ ρξνληθή 

πεξίνδν πνπ απαηηείηαη γηα λα πινπνηεζνύλ νη αλωηέξω ζθνπνί, θαη ζε θάζε πεξίπηωζε γηα δηάζηεκα όρη ιηγόηεξν 

από πέληε έηε.  

5. Υπεύθςνορ Επεξεπγαζίαρ, Οη Υπεύζπλνη Επεμεξγαζίαο είλαη ε ΕΠΟ θαη ε ΕΠΣ δηα ηνπ εθάζηνηε από απηνύο 

νξηζζέληνο λα αζρνιείηαη κε ηελ ζπγθεθξηκέλε δξαζηεξηόηεηα.  

Σεκείωζε: αλαιπηηθή ελεκέξωζε γηα ηελ επεμεξγαζία ηωλ δεδνκέλωλ ζαο θαη ηα δηθαηώκαηα ζαο, κε βάζε ηνλ 

Καλνληζκό ΕΕ 2016/679 θαη ηε ζπλαθή ειιεληθή λνκνζεζία ζην site ηεο ΕΠΟ  «Ενημέπωζη Υποκειμένων ΠΔ». 
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