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ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΕΝΣΤΠΟ  

Προσ τουσ εγγραφομζνουσ ακλθτζσ, ςχετικά με τα προςωπικά τουσ 

δεδομζνα 

 Η ακλθτικι Ομοςπονδία με τθν επωνυμία «Ελλθνικι Ομοςπονδία 

Σοξοβολίασ» (Ε.Ο.Σ.), ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Γενικοφ 

Κανονιςμοφ Προςταςίασ Προςωπικών Δεδομζνων (G.D.P.R.) 2016/679 

του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και  του υμβουλίου τθσ Ευρωπαϊκισ 

Ζνωςθσ τθσ 27θσ-5-2016 και τισ διατάξεισ τθσ Ελλθνικισ νομοκεςίασ, με 

τθν ιδιότθτα του υπευκφνου επεξεργαςίασ, ενθμερώνει τουσ 

υποβάλλοντεσ αίτθςθ εγγραφισ τουσ ωσ ακλθτών τοξοβολίασ για τα 

ακόλουκα, ςχετικά με τα προςωπικά τουσ δεδομζνα:  

Νόμιμθ βάςθ ςυλλογισ και επεξεργαςίασ προςωπικών δεδομζνων. 

 Η Ε.Ο.Σ., βάςει του άρκρου 26 παρ.2 του ακλθτικοφ νόμου 

2725/1999 και  του άρκρου 8 του Καταςτατικοφ τθσ, ζχει τθν 

υποχρζωςθ να τθρεί Βιβλίο Μθτρώου Ακλθτών, ςτο οποίο αφενόσ 

καταχωρίηονται ωσ ακλθτζσ τοξοβολίασ ςτθ δφναμθ ακλθτικών 

ςωματείων-μελών τθσ Ομοςπονδίασ οι υποβάλλοντεσ ςχετικι αίτθςθ 

εγγραφισ, εφόςον αυτι εγκρίνεται και αφετζρου καταγράφονται τα 

δθλωκζντα ςτθν αίτθςθ  εγγραφισ προςωπικά δεδομζνα αυτών. τουσ 

καταχωριηόμενουσ ςτο πιο πάνω Βιβλίο ωσ ακλθτζσ θ Ομοςπονδία 

εκδίδει δελτίο ακλθτικισ ιδιότθτασ.  

Πθγι και είδοσ προςωπικών δεδομζνων. 

 Σα προςωπικά δεδομζνα των ακλθτών, με τθ ςυναίνεςθ αυτών, 

περιζρχονται ςτθν  Ε.Ο.Σ. αφενόσ  με τθ διαβιβαηομζνθ και 

προβλεπόμενθ από τον Κανονιςμό εγγραφών-μεταγραφών αυτισ  από 

τα ςωματεία ςτθν Ομοςπονδία αίτθςθ εγγραφισ που υποβάλλουν οι 

ακλθτζσ και ςτθν οποία αίτθςθ οι ίδιοι δθλώνουν και ςυμπλθρώνουν τα 

πιο πάνω δεδομζνα τουσ και αφετζρου  με τα  επιςυναπτόμενα ςτθν 

αίτθςθ δικαιολογθτικά, που προβλζπει ο πιο πάνω Κανονιςμόσ. 

 Σα δεδομζνα αυτά των ακλθτών, που αφοροφν ςε πλθροφορίεσ 

που μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν για τον προςδιοριςμό τθσ 

ταυτότθτάσ τουσ, θ Ε.Ο.Σ. ςυλλζγει και επεξεργάηεται με χειροκίνθτα 

και με αυτοματοποιθμζνα μζςα, είναι δε τα εξισ: 1 Ονοματεπώνυμο, 2. 

Όνομα πατζρα, 3. Όνομα μθτζρασ, 4. Ημερομθνία γζννθςθσ, 5. Σόποσ  
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γζννθςθσ, 6. Εκνικότθτα, 7. Τπθκοότθτα, 8. Αρικμόσ Δελτίου 

Αςτυνομικισ Σαυτότθτασ, 9. Διεφκυνςθ Κατοικίασ, 10. Σόποσ & T.K., 11. 

τακερό και κινθτό τθλζφωνο, 12. E-mail, 13. A.M.K.A., 14. Ημερομθνία 

εγγραφισ, 15. ωματείο εγγραφισ 

Επιπρόςκετα, θ Ε.Ο.Σ. διατθρεί θλεκτρονικό αρχείο διαχείριςθσ 

ςτοιχείων ακλθτών και ςωματείων με τα ίδια ςτοιχεία, προκειμζνου να  

οργανώνονται οι αγώνεσ Σοξοβολίασ και διατθροφνται τα 

αποτελζςματα και οι επιδόςεισ των ακλθτών. 

κοπόσ ςυλλογισ και επεξεργαςίασ των προςωπικών δεδομζνων. 

κοπόσ τθσ ςυλλογισ και τθσ επεξεργαςίασ των προςωπικών δεδομζνων 

των ακλθτών είναι αφενόσ θ αξιολόγθςθ τθσ αίτθςθσ εγγραφισ αυτών, 

θ καταχώριςθ τουσ ςτο Βιβλίο Μθτρώου Ακλθτών και θ ζκδοςθ  ςε 

αυτοφσ δελτίου ακλθτικισ ιδιότθτασ βάςει των διατάξεων του 

Κανονιςμοφ Εγγραφών- Μεταγραφών τθσ Ε.Ο.Σ. και αφετζρου θ 

υποςτιριξθ αυτών και  θ ικανοποίθςθ ςχετικών αιτθμάτων τουσ. 

Χρόνοσ τιρθςθσ των προςωπικών δεδομζνων. 

 Σα προςωπικά δεδομζνα των ακλθτών κα τθροφνται ςτο αρχείο 

τθσ Ε.Ο.Σ. για αόριςτο χρονικό διάςτθμα, δεδομζνου ότι κα γίνεται 

χριςθ αυτών α)ςτθν καταγραφι των ακλθτών ςτα Φφλλα Αγώνων κατά 

τθ διεξαγωγι αγώνων ςτουσ οποίουσ ςυμμετζχουν με τθν ομάδα του 

ςωματείου τουσ και ςτα αποτελζςματα των αγώνων,   β)ςτισ 

περιπτώςεισ αιτιςεων  μεταγραφισ αυτών,  επί των οποίων απαιτείται 

ζλεγχοσ, για τθν παραδοχι ι μθ τθσ αίτθςθσ μεταγραφισ  ςε άλλο 

ςωματείο, κατά τα οριηόμενα ςτον Κανονιςμό Εγγραφών-Μεταγραφών 

τθσ Ε.Ο.Σ., γ) για τθν τυχόν ςυμμετοχι τουσ με τισ Εκνικζσ ομάδεσ ςε 

διεκνείσ αγώνεσ και δ)για λόγουσ υποςτιριξθσ των ακλθτών και 

επικοινωνίασ με αυτοφσ. Εφόςον διαπιςτωκεί ότι θ τιρθςθ των 

δεδομζνων δεν είναι πλζον απαραίτθτθ ςε ςχζςθ με τουσ λόγουσ για 

τουσ οποίουσ ςυλλζγθςαν, αυτά κα καταςτρζφονται, εκτόσ εάν 

υφίςταται ανάγκθ παράταςθσ του χρόνου τιρθςισ τουσ, λόγω φπαρξθσ 

νομικισ αξίωςθσ ι ζννομθσ υποχρζωςθσ τθσ Ομοςπονδίασ ι για λόγουσ 

καταγραφισ τθσ ιςτορίασ αυτισ. 
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Κοινοποίθςθ ςε τρίτουσ των προςωπικών δεδομζνων 

 Η Ε.Ο.Σ. δεν γνωςτοποιεί, δεν κοινοποιεί και δεν διαβιβάηει ςε 

τρίτουσ τα περιεχόμενα ςε αυτοφσ προςωπικά δεδομζνα των ακλθτών, 

εκτόσ εάν παράςχουν προσ τοφτο τθ ρθτι ςυναίνεςι  τουσ οι ακλθτζσ , 

με εξαίρεςθ: 1)Σθν Ευρωπαϊκι και τθν Παγκόςμια Ομοςπονδία  

Σοξοβολίασ. 2)Σισ ακλθτικζσ αρχζσ και φορείσ, όπωσ είναι θ Γενικι 

Γραμματεία Ακλθτιςμοφ (Γ.Γ.Α.), θ Ελλθνικι Ολυμπιακι Επιτροπι 

(Ε.Ο.Ε.) και το Εκνικό υμβοφλιο Καταπολζμθςθσ του Ντόπινγκ 

(Ε..ΚΑ.Ν.), όταν το ηθτοφν. 3)Σουσ αρμόδιουσ φορείσ για τθν 

ικανοποίθςθ αιτθμάτων των ακλθτών. 4) Σουσ αρμόδιουσ φορείσ για 

ςτατιςτικζσ ζρευνεσ-αναλφςεισ και ιςτορικζσ ακλθτικζσ μελζτεσ 5) Σισ 

ενθμερώςεισ ΕΟΣ για επιβράβευςθ ακλθτών ι κλιςθ τουσ για 

ςυμμετοχι ςε αγώνεσ και προπονθτικά καμπ και 6) Όταν επιβάλλεται 

από διάταξθ νόμου, δικαςτικι απόφαςθ ι ειςαγγελικι παραγγελία ι 

λόγω δικαςτικισ ζρευνασ. 

 Η Ε.Ο.Σ. ενθμερώνει, επίςθσ, τουσ ακλθτζσ ότι, ςτο πλαίςιο τθσ 

προώκθςθσ των αγώνων και τθσ προβολισ του ακλιματοσ τθσ 

τοξοβολίασ, κατά τθ διάρκεια τθσ διεξαγωγισ αγώνων των 

διοργανωμζνων από αυτι Πρωτακλθμάτων και  άλλων αγώνων ι 

διεκνών αγώνων, κακώσ και κατά τθ διάρκεια εκδθλώςεων τθσ 

Ομοςπονδίασ, μπορεί να γίνεται φωτογράφιςθ ι κινθματογράφθςθ των 

ςυμμετεχόντων ακλθτών ατομικά ι ομαδικά, κακώσ και χριςθ τθσ 

εικόνασ, του ονόματοσ και τθσ φωνισ τουσ ςτον ιςτότοπο τθσ 

Ομοςπονδίασ, ςε προβαλλόμενα ςποτσ  επ’ ευκαιρία επετειακών και 

άλλων εκδθλώςεων, ςε ζντυπα, ςε ακλθτικοφσ  και άλλουσ ιςτότοπουσ  

και όπου  προβλζπεται βάςει ςυμβατικισ υποχρζωςθσ τθσ Ε.Ο.Σ. με 

άλλουσ ( π.χ. χορθγοφσ). 

 Ακόμθ, θ Ε.Ο.Σ ενθμερώνει ότι ενδζχεται προσ το ςκοπό τθσ 

ατομικισ βελτίωςθσ των ακλθτών που επιλζγονται ςτισ Εκνικζσ Ομάδεσ 

και τθσ πιςτοποίθςθσ τθσ υγείασ τουσ, να  υποβάλλονται αυτοί από τθν 

Ομοςπονδία ςε εργομετρικζσ και λοιπζσ επιςτθμονικζσ ακλθτικζσ  

μετριςεισ και ςε ιατρικζσ εξετάςεισ. 

 Η Ε.Ο.Σ., ανεξάρτθτα από τθν υφιςταμζνθ νόμιμθ βάςθ  για όλα 

τα πιο πάνω (ςυλλογι και επεξεργαςία των προςωπικών δεδομζνων  



                                                                                       4 

 

 

των ακλθτών, κοινοποίθςθ αυτών, φωτογράφιςθ  αυτών κλπ), ηθτεί από 

τουσ ακλθτζσ  και τθν παροχι τθσ ςυναίνεςισ τουσ για αυτά.    

 

Δικαιώματα των ακλθτών και τρόποσ άςκθςθσ αυτών. 

 Οι ακλθτζσ  ζχουν  το δικαίωμα να ηθτοφν από τθν Ε.Ο.Σ. τα εξισ: 

 1) Πρόςβαςθ ςτα προςωπικά δεδομζνα τουσ και χοριγθςθ 

θλεκτρονικοφ αντιγράφου αυτών.  

2) Διόρκωςθ των προςωπικών  δεδομζνων τουσ,  εάν αυτά είναι 

ανακριβι ι ελλειπι. 

 3)  Περιοριςμό τθσ επεξεργαςίασ  των προςωπικών  δεδομζνων 

τουσ, εφόςον είτε αμφιςβθτείται θ ακρίβεια αυτών είτε προβλζπεται 

από το εφαρμοςτζο δίκαιο είτε εξζλειπε ο ςκοπόσ τθσ επεξεργαςίασ και 

υπό τθν προχπόκεςθ ότι δεν ςυντρζχει νόμιμοσ λόγοσ για τθ 

διακράτθςι τουσ. 

 4) Εναντίωςθ ι και άρςθ  τθσ ςυγκατάκεςισ τουσ  για τθν 

επεξεργαςία των προςωπικών  δεδομζνων τουσ, κακώσ και διαγραφι 

(δικαίωμα ςτθ λικθ) αυτών,  εάν διαπιςτωκεί  ότι αυτά δεν είναι πλζον 

απαραίτθτα ςε ςχζςθ με τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ ςυλλζγθςαν και 

με τθν επιφφλαξθ των υποχρεώςεων και των νομίμων δικαιωμάτων τθσ 

Ε.Ο.Σ. για τθ διακράτθςι τουσ με βάςθ τισ εκάςτοτε ιςχφουςεσ 

νομοκετικζσ και κανονιςτικζσ διατάξεισ. 

 Σα πιο πάνω δικαιώματα μποροφν  να τα αςκοφν οι ακλθτζσ ςτθν 

Ε.Ο.Σ. ςτθ διεφκυνςθ ΟΑΚΑ Ανοιχτό Κολυμβθτιριο – οδόσ πφρου Λοφθ 

(Είςοδοσ Δ - Ιςόγειο) - ΣΚ:15123, ΜΑΡΟΤΙ ι ςτο e-mail 

 info@archery.org.gr. Εάν δεν λαμβάνουν  απάντθςθ εντόσ τθσ 

προβλεπόμενθσ προκεςμίασ του ενόσ μθνόσ και με-υπό προχποκζςεισ- 

παράταςθ δφο μθνών, ι θ απάντθςθ που κα λαμβάνουν  δεν είναι 

ικανοποιθτικι ι, εάν το ηιτθμά τουσ δεν επιλφεται, μποροφν να 

απευκφνονται ςτθν Αρχι Προςταςίασ Προςωπικών Δεδομζνων 

(www.dpa.gr). 

 Για κάκε απορία ι ερώτθμά  ςχετικά με τθν επεξεργαςία των 

προςωπικών δεδομζνων τουσ και τθν άςκθςθ των δικαιωμάτων αυτών,  

mailto:info@archery.org.gr
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μποροφν οι ακλθτζσ να επικοινωνοφν με τθν Ε.Ο.Σ. ςτο τθλζφωνο 

2106400109, ςτο e-mail info@archery.org.gr  ι ςτθ διεφκυνςθ ΟΑΚΑ 

Ανοιχτό Κολυμβθτιριο – οδόσ πφρου Λοφθ (Είςοδοσ Δ - Ιςόγειο) - 

ΣΚ:15123, ΜΑΡΟΤΙ.  

θμειώνεται ότι, όπου πιο πάνω αναφζρεται «ακλθτισ», νοείται και 

«ακλιτρια». 

 

 

Με αθλητικοφσ χαιρετιςμοφσ, 

               Ο Πρόεδροσ                                                     Η Γενική Γραμματζασ 

                                                              

              Δρ. Πζτροσ Συναδινόσ                                         Έβελυν Παπαδοποφλου                                                              
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