
 

 

 

 

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ 
 

ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

 

 

Εγώ ο/η ______________________________________ με Ημερ. Γεννήσεως  ____________ και  

µε αριθμό Δελτίου Ταυτότητας / Διαβατηρίου ____________________ δηλώνω ότι  

 

έλαβα γνώση του Καταστατικού και των Κανονισμών της Κυπριακής Ομοσπονδίας Κολύμβησης 

(ΚΟΕΚ) και αποδέχομαι ανεπιφύλακτα τις διατάξεις τους, και δίνω την συγκατάθεση µου στην ΚΟΕΚ 

όπως συλλέγει, φυλάσσει και επεξεργάζεται τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα (Προσωπικά 

Δεδομένα) που µε αφορούν, σύμφωνα µε τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων ΕΕ 

2016/679 και την εκάστοτε εν ισχύ εθνική Νομοθεσία, όπως αυτά εκάστοτε τροποποιούνται. Η ΚΟΕΚ 

θα συλλέγει, φυλάσσει και επεξεργάζεται σε ηλεκτρονική ή έντυπη μορφή Προσωπικά Δεδομένα που 

µε αφορούν, για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται, ανάλογα µε την περίπτωση. Τα δεδομένα αυτά 

μπορεί να είναι: ονοματεπώνυμο, ονοματεπώνυμο πατέρα και μητέρας, αριθμός ταυτότητας και/ή 

διαβατηρίου, ημερομηνία γέννησης, υπηκοότητα, φωτογραφία, τηλέφωνο, ταχυδρομική διεύθυνση, 

ηλεκτρονική διεύθυνση, και άλλα. Τα πιο πάνω Προσωπικά Δεδομένα θα χρησιμοποιούνται για τους 

σκοπούς διαχείρισης εγγραφών και μετεγγραφών μελών/αθλητών, διαχείριση επαφών και 

επικοινωνίας, διατήρηση ιστοσελίδας, διατήρηση σελίδων σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, 

διοργάνωση σεμιναρίων και εκδηλώσεων, διοργάνωση αγώνων και αθλοπαιδιών, συμμετοχή σε 

αγώνες και διοργανώσεις άλλων σωματείων και χωρών, διαχείριση αλληλογραφίας, τήρηση 

πρακτικών συνεδριάσεων, και άλλων νόμιμων εργασιών που έχουν σχέση με τη λειτουργία της 

ΚΟΕΚ.  Πέραν των πιο πάνω συμφωνώ και συναινώ ότι οι φωτογραφίες, υλικό βίντεο και 

συνεντεύξεις, που λήφθηκαν σε σχέση με τη συμμετοχή μου σε αγώνες και άλλες εκδηλώσεις που 

διοργανώνει ή στις οποίες συμμετέχει επίσημα η ΚΟΕΚ, μπορούν να μεταδοθούν και να 

δημοσιευτούν σε τηλεόραση, διαδίκτυο, ραδιόφωνο, εφημερίδες, έντυπα, βιβλία και αναπαραγωγές 

φωτογραφιών, χωρίς καμία οικονομική απαίτηση. Η ΚΟΕΚ μπορεί να διαβιβάσει τα Προσωπικά 

Δεδομένα µου, µόνο εάν είναι απαραίτητο, σε συνεργάτες της για νόμιμους σκοπούς και/ή σε 

αρμόδιες αρχές για συμμόρφωση µε το Νόμο. Κατανοώ ότι ανά πάσα στιγμή έχω το δικαίωμα σε 

σχέση µε τα Προσωπικά Δεδομένα μου να αιτηθώ ενημέρωσης, πρόσβασης, διόρθωσης ή 

τροποποίησης, διαγραφής και ανάκλησης της δήλωσης συγκατάθεσής µου.  

 

Υπογραφή Αθλητή ………………………………………………. 

 

Όνομα και Υπογραφή Πατέρα: ……………………………………………………………..………………  
 
Όνομα και Υπογραφή Μητέρας:…………………………………………………………………….……… 
 
ή Όνομα και Υπογραφή Νόμιμου Κηδεμόνα:  ……………………….…………………………….…….. 
 

Ημερομηνία ……………………………………………… 

 

Σημείωση: Για άτομα κάτω των 18 χρονών, η δήλωση να υπογράφεται από τον αθλητή, τον πατέρα 

και τη μητέρα ή τον αθλητή και τον νόμιμο κηδεμόνα. 

Αρ. Μητρώου:_____  


