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Έντυπο υπεύθυνης δήλωσης - συγκατάθεσης γονέα ή κηδεμόνα για τη συμμετοχή τέκνου σε αθλητικό γεγονός
δοκιμασιών αξιολόγησης φυσικών και τεχνικών ικανοτήτων και χαρακτηριστικών
_____________________________________________________
Εγώ ο/η υπογράφων/υπογράφουσα ................................................................................. του .......................................
κάτοχος του υπ’ αρ. ........................../…........... ΑΔΤ κάτοικος ........................... οδός ....................................
αρ................. γονέας ή κηδεμόνας του τέκνου ...................................................................................., δηλώνω
υπεύθυνα τα κάτωθι:

❑ Έχω

ενημερωθεί και έχω κατανοήσει πλήρως για το περιεχόμενο των δοκιμασιών της αξιολόγησης
(εργομετρική, ψυχομετρική, τεχνομετρική κ.λπ), καθώς και για τις σχετικές οδηγίες προετοιμασίας των
αθλητών και παρέχω τη ρητή συγκατάθεσή μου, ούτως ώστε το ως άνω τέκνο μου να συμμετάσχει
εθελοντικά στο αθλητικό γεγονός δοκιμασιών αξιολόγησης φυσικών και τεχνικών ικανοτήτων και
χαρακτηριστικών, το οποίο θα λάβει χώρα στο γήπεδο ………………………………………………, στις 29 & 30 /12/
2019.

❑ Το ως άνω τέκνο μου έχει υποβληθεί προσφάτως σε ιατρικό έλεγχο, δεν πάσχει από κανένα νόσημα ή
ασθένεια, δεν λαμβάνει καμία φαρμακευτική αγωγή και είναι υγιές, ούτως ώστε να συμμετάσχει στο
προαναφερόμενο αθλητικό γεγονός δοκιμασιών αξιολόγησης φυσικών και τεχνικών ικανοτήτων. Σχετικώς
παραιτούμαι από οποιαδήποτε αξίωση αποζημίωσης και από κάθε τυχόν σχετική απαίτηση κατά της
διοργανώτριας εταιρείας για τυχόν ατύχημα, ζημιά ή βλάβη του σώματος ή της υγείας που τυχόν προκύψει
από οποιαδήποτε αιτία.

❑ Δηλώνω ότι έχω ενημερωθεί, αποδέχομαι και παρέχω την ρητή συγκατάθεσή μου στην συλλογή, τήρηση σε
(ηλεκτρονικό η μη) αρχείο και επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τόσο των δικών μου
όσο και του τέκνου μου, προκειμένου να παρασχεθούν εκ μέρους της διοργανώτριας εταιρείας οι
υπηρεσίες αξιολόγησης και κατάταξης, με κριτήριο τις φυσικές και τεχνικές ικανότητες και χαρακτηριστικά,
σύμφωνα με τις διατάξεις της σχετικής ευρωπαϊκής και εθνικής ισχύουσας νομοθεσίας περί προστασίας
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Επιπλέον, αποδέχομαι και παρέχω την ρητή συγκατάθεση μου ούτως
ώστε τα στοιχεία και δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα να συμπεριληφθούν σε μία ανώνυμη βάση
δεδομένων από την οποία δεν θα προκύπτει κατ’ αρχάς ταυτοποίηση προσώπου, προκειμένου να
παρέχεται η δυνατότητα σε ομάδες και ακαδημίες να εντοπίσουν νέα αθλητικά ταλέντα.

❑ Έχω ενημερωθεί, αποδέχομαι και παρέχω την ρητή συγκατάθεσή μου στην τήρηση σε (ηλεκτρονικό ή μη)
αρχείο των δεδομένων μετρήσεων του τέκνου μου, μέχρι και 2 έτη μετά τη λήξη ισχύος της ετήσιας
συνδρομής προφίλ. Επίσης, έχω ενημερωθεί και αποδέχομαι τη διαγραφή των δεδομένων μετρήσεων του
τέκνου μου με το πέρας των 2 ετών από τη λήξη της ετήσιας συνδρομής προφίλ.

❑ Έχω ενημερωθεί, αποδέχομαι και παρέχω την ρητή συγκατάθεσή μου ώστε, μετά το πέρας ενός έτους από
την ημέρα μετρήσεων του τέκνου μου, αν οι μετρήσεις δεν επαναληφθούν σε σύντομο χρονικό διάστημα,
οι λειτουργίες του αθλητικού προφίλ, που διατηρεί το τέκνο μου στην πλατφόρμα της Εταιρίας, να
απενεργοποιηθούν.

❑ Αποδέχομαι και παρέχω την ρητή συγκατάθεση μου

προκειμένου η εταιρεία να καταχωρήσει τα στοιχεία
που παρέχω στην παρούσα φόρμα για να μου αποστέλλει ενημερώσεις καθώς και προωθητικό και
διαφημιστικό υλικό στην ηλεκτρονική μου διεύθυνση …………………………………………@...................................
και στο αριθμό του κινητού μου τηλεφώνου +30 …………………………………… σχετικά με τις δράσεις της και τις
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προγραμματισμένες διοργανώσεις των διαφόρων εκδηλώσεων της καθώς και για την προώθηση όλων των
σχετικών δραστηριοτήτων της.

❑ Αποδέχομαι και παρέχω την ρητή συγκατάθεση μου τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα να τηρηθούν
επίσης και από την Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων ΑΧΑΪΑΣ, στην οποία το τέκνο μου είναι ήδη
εγγεγραμμένο και για όση διάρκεια αυτό παραμένει εγγεγραμμένο στην εν λόγω Ένωση Ποδοσφαιρικών
Σωματείων.

❑ Αποδέχομαι και παρέχω την ρητή συγκατάθεσή μου για το σκοπό της τυχόν μετάδοσης οπτικοακουστικού
υλικού, φωτογραφιών και βίντεο από τις δραστηριότητες στα οποία μπορεί να περιλαμβάνεται η εικόνα
του τέκνου μου στα πλαίσια προώθησης της διοργανώτριας εταιρείας, δίχως να έχω οποιαδήποτε
απαίτηση για αποζημίωση.
Γνωρίζω ότι διατηρώ όλα τα δικαιώματα κατά την ισχύουσα ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία ως υποκείμενο
προσωπικών δεδομένων, όπως το δικαίωμα της ενημέρωσης, πρόσβασης, λήθης, περιορισμού της επεξεργασίας,
διόρθωσης, εναντίωσης και φορητότητας των δεδομένων καθώς και το δικαίωμα να ζητήσω τη διαγραφή των
προσωπικών μου δεδομένων από το ως άνω αρχείο, αποστέλλοντας σχετική δήλωση στη διεύθυνση
info@athlometrix.com ή επικοινωνώντας με τον τηλεφωνικό αριθμό 210 8160 360.
Η Εταιρεία δεσμεύεται για την τήρηση εχεμύθειας και απορρήτου όλων των δεδομένων, των οποίων η
επεξεργασία θα διεξάγεται αποκλειστικά και μόνο κατ΄ εντολή της Εταιρείας, από πρόσωπα που πληρούν τα
εχέγγυα και τις προϋποθέσεις για να διασφαλίζουν την τήρηση του απορρήτου και τα οποία τελούν υπό τον έλεγχο
της Εταιρείας. Η Εταιρεία λαμβάνει όλα τα αναγκαία τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την ασφάλεια των
δεδομένων και την προστασία τους από κάθε αθέμιτη επεξεργασία.
Τέλος, γνωρίζω ότι μπορώ να ανακαλέσω τις εδώ περιέχουσες συγκαταθέσεις μου οποτεδήποτε με απλή δήλωση
απευθυνόμενη προς την εταιρεία στα στοιχεία που αναφέρονται ανωτέρω.
Σε
περίπτωση
κωλύματός
μου,
εξουσιοδοτώ
τον
.................................................................
του
..................................... να προσκομίσει την παρούσα Υπεύθυνη Δήλωση- Συγκατάθεση την οποία έχω υπογράψει
και να συνοδεύσει το τέκνο μου κατά την διάρκεια του αθλητικού γεγονότος δοκιμασιών αξιολόγησης.

Αθήνα, ................................. 2019
Ο/Η Δηλ...........
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