
∆ήλωση για την συναίνεση σε επεξεργασία προσωπικών δεδοµένων 

(αξιωµατούχων οµάδων) 

Επώνυµο  

Όνοµα  

Όνοµα Πατέρα  

Όνοµα Μητέρας  

Τόπος γέννησης  Έτος γέννησης  

Τόπος κατοικίας  Οδός  

Αριθµός  Τ.Κ  

Αρ. Αστ. Ταυτότητας  Ηµερ. Εκδ  

Τηλέφωνο  Email  

 

1.Νοµική βάση: Ο GDPR «Γενικός Κανονισµός για την Προστασία ∆εδοµένων»  (ΕΕ) 
2016/679/27-4-2016  του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 
2. Είδος δεδοµένων  που υπόκεινται σε επεξεργασία:  Τα αναγκαία, για την ταυτοποίηση του 
προσώπου, στοιχεία ταυτότητας,  τα αναγκαία για την απόδειξη της ιδιότητας (π.χ. µέλος ∆.Σ. 
Σωµατείου, ∆ιευθύνων σύµβουλός ή εκπρόσωπος ΠΑΕ), τα αναγκαία για την άσκηση της 
ποδοσφαιρικής δραστηριότητας  (π.χ. προπονητής, επόπτης ασφαλείας, κ.λ.π.) και τα 
αναγκαία για την επικοινωνία (διευθ. τηλ.). 
3. Σκοπός επεξεργασίας 
α) για την δυνατότητα εκπροσώπησης των σωµατείων και των ΠΑΕ, στην ΕΠΟ, στις 
Επιτροπές της ΕΠΟ, στις κληρώσεις κυπέλου και πρωταθληµάτων, στις Ενώσεις κ.λ.π. β) για 
την δυνατότητα υπογραφής των εγγράφων που σχετίζονται µε την έκδοση δελτίων των 
ποδοσφαιριστών (αιτήσεις µεταβολών)  γ) για την άσκηση δραστηριοτήτων που σχετίζονται 
µε το ποδόσφαιρο (προπονητής, παρατηρητής αγώνα, επόπτης ασφαλείας, κ.λ.π.), δ) για την  
έκδοση ταυτοτήτων,  δελτίων πιστοποιήσεων, πιστοποιητικών, κ.λ.π. και ε) για επιβολή –και 
ανάρτηση στο ειδικό για τον σκοπό αυτό διαδικτυακό χώρο- πειθαρχικών ποινών που 
επιβάλλονται στους αξιωµατούχους των οµάδων επ αφορµή της συµµετοχής τους στο 
άθληµα.  
4. Φορείς επεξεργασίας. Αποδέκτες δεδοµένων 
α) αξιωµατούχοι ποδοσφαιρικών αγώνων (διαιτητές, κλ.π.) β) Όλα τα αρµόδια τιµήµατα της 
ΕΠΟ και των Ενώσεων που σχετίζονται µε έκδοση ταυτοτήτων,  δελτίων πιστοποιήσεων, 
πιστοποιητικών, κ.λ.π. των προσώπων που ακούν ποδοσφαιρικές δραστηριότητες, γ) τα 
πειθαρχικά όργανα του ποδοσφαίρου, δ) όλα τα αρµόδια τµήµατα που οι επιτροπές της ΕΠΟ 
και των Ενώσεων  για τους συµµετέχοντες και καλούµενους σ΄αυτές αξιωµατούχους, ε) τα 
αρµόδια τµήµατα της ΕΠΟ, που σχετίζονται µε τις εγγραφές, µεταγραφές και τις εν γένει 
µετακινήσεις των ποδοσφαιριστών, όπως και οι ξένες οµοσπονδίες και οι οµάδες όπου οι  
ποδοσφαιριστές µετεγγράφονται στην περίπτωση µετεγγραφών εξωτερικού (για τους 
αξιωµατούχους οµάδων που υπογράφουν τα σχετικά έγγραφα, κ.λ.π.). Στ) οι οικονοµικές 
υπηρεσίες Ε.Π.Ο. και των Ενώσεων για την περίπτωση  πληρωµών. 
5. Χρόνος επεξεργασίας 
Όσο χρόνο ένας αξιωµατούχος  διατηρεί στην υπεύθυνη θέση που κατέχει σε µία οµάδα (ένα 
σωµατείο ή ΠΑΕ), η οποία συµµετέχει στο οργανωµένο ποδόσφαιρο ή όσο χρόνο κατέχει µία 
ιδιότητα που σχετίζεται µε το ποδόσφαιρο(π.χ. προπονητής) και για µία περίοδο πέντε (5) 
ετών από τη απώλεια της ιδιότητάς του αυτής. 
6. Υπεύθυνος Επεξεργασίας,  
Ο εκάστοτε ορισθείς και δηλωµένος στην ΑΡΧΗ από την ΕΠΟ και την ΕΠΣ που ανήκει ο 
ποδοσφαιριστής 
Σηµείωση: αναλυτική ενηµέρωση των αξιωµατούχων των οµάδων για την επεξεργασία των 
δεδοµένων τους, µε βάση τον Κανονισµό ΕΕ 2016/679 και τη συναφή ελληνική νοµοθεσία στο 
site της ΕΠΟ  «Ενηµέρωση Υποκειµένων Π∆». 
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